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Missie en visie 

MISSION STATEMENT ABC-Vlaanderen American Kickboxing Association vzw 
 
Onze visie en missie 
- Samenwerken met alle aangesloten en toekomstige vechtsportclubs om een beleid te voeren 

dat binnen het risicovechtsportlandschap de sport kickboksen en haar disciplines vanuit de 
wereldfederatie WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) naar voor brengt 
en deze als maatstaf en standaard te laten erkennen. 

- Organiseren van de Belgische WAKO kickbox competitie binnen een verantwoord ethisch 
alsook medisch kader met extra oog op jeugdcompetitie en de opgestelde generieke 
richtlijnen van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen. 

- Ambassadeur zijn in respect en fairplay binnen onze sport, ten opzichte van elke 
sportbetrokkene en onze maatschappij. 

- Evolueren en progressie maken naar een modelorganisatie ten voordele van de interne 
werking en als voorbeeld voor anderen. 

 
Onze rol 
ABC-Vlaanderen is de nationale federatie erkend en gesteund door WAKO alsook BLOSO om het 
nationale competitiegebeuren onder de WAKO sportreglementering te organiseren en 
kwalitatief te handhaven. Met deze verantwoordelijkheid is het onze taak om elk lid te dienen en 
een sportfamilie uit te bouwen waar iedereen welkom is. Daarom hebben we een nauwe interne 
samenwerking met onze clubs, onze commissies en het Risicovechtsportplatform Vlaanderen 
om de groei van onze sport ‘Kickboksen’ kwalitatief verantwoord vorm te geven. 
 
Onze waarden 
- De sportstudent gebeten door de sportmicroben en een passie voor het kickboksen. Loyaal 

tegenover hun trainer(s), coach en medesporters maar vooral emotioneel begaan is met het 
spel en al haar facetten zoals training, wedstrijd, winst, verlies, ... 

- De trainer en/of coach met een voorbeeldfunctie die zijn/haar sportstudenten met de 
nodige techniciteit en dynamiek weet te boeien alsook te motiveren. Daarnaast met de 
nodige rust de vrede weet te bewaren in moeilijkere situaties of tijden. 

- De scheidsrechter die met voldoende knowhow en zelfvertrouwen beslissingen neemt in 
het belang van de wedstrijd zonder enige invloeden van buitenaf. Die geen voordeel haalt uit 
winst en verlies maar op een correcte en onbesproken wijze leidt met oog op respect en 
fairplay. 

 
Ons motto 
Together Everyone Achieves More = TEAM 
 
Samen werken we aan de toekomst van nu en morgen om zo onze sport en al haar facetten te 
laten groeien. Zodat iedereen wordt betrokken om onze federatie verder uit te bouwen. 
 
 

 
 

 



Ontstaan 
 
Op 11 mei 2004 werd ABC VLAANDEREN AMERICAN KICK BOXING ASSOCIATION VZW, in het 
kort ABC VLAANDEREN VZW, opgericht door Dhr. Villani Paolo, Dhr. Van Raemdonck Alex en 
Dhr. De Block Marc.  
 
Doel 
De vereniging heeft sport als doelstelling. Het doel van de vereniging wordt bepaald als volgt: 
De lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden bevorderen door een ruim aanbod 
van de diverse disciplines in de gevechtsporten door: 
- Het geven van trainingen, stages, cursussen en opleidingen 
- Het organiseren, deelnemen aan en medewerking verlenen voor het inrichten van 

wedstrijden in competitie of vriendschappelijk verband in binnen- en buitenland in alle 
categorieën en klassen. 

- Het inrichten van sportkampen ter bevordering van de lichamelijke conditie van de sporters. 
- Het voorkomen van sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken door het geven van de 

nodige informatie- en vormingsactiviteiten voor leden, trainers en begeleiders en door 
medische controles en medische begeleiding. 

- Het samenstellen en verdelen van tijdschriften, video’s, cd’s, dvd’s, … die verband houden 
met deze sportactiviteiten. 

- …  
 

 

 

 

 

  



Organigram 

 



 

Raad van Bestuur 

Voorzitter: Paolo Villani 
Secretaris-generaal: Marc De Block 
Penningmeester: Steven Siongers 
Bestuurslid: Jan Hendrickx 
Operations Director: Dennis Vermeire 
 

Contactgegevens 

Paolo Villani, Jan Breydelstraat 89, 8530 Harelbeke 
Marc De Block, Kasteeldreef 161, 9120 Beveren 
 

Commissies 

Binnen ABC Vlaanderen zijn er verschillende commissies die worden aangestuurd door de Raad 
van Bestuur: 

1. Disciplinaire commissie 
2. Medische commissie 
3. Scheidsrechterscommissie 
4. WAKO Belgium Selectiecommissie 
5. WAKO Belgium Black Belts commissie 

 
Iedere commissie bestaat uit een voorzitter en verschillende commissieleden. 

Alle functies en verwijzingen naar personen moeten zowel in de vrouwelijke als mannelijke 
verwoording gelezen worden! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



1. Disciplinaire commissie 

Samenstelling 

Voorzitter: Nicky Van Esbroeck 
Secretaris: Vacant 
Commissielid: Vacant 
 

Contactgegevens 

Contacteren van de disciplinaire commissie gebeurt via het secretariaat ABC Vlaanderen, 
Kasteeldreef 161, 9120 Beveren 

Werking 

Inleiding en bevoegdheid. 
De disciplinaire commissie is een onafhankelijk orgaan, bestaat uit minimum drie personen die 
na een officiële klacht bij de disciplinaire commissie de nodige uitspraak zal doen binnen een 
vastgestelde termijn. De bedoeling van de disciplinaire commissie is het welzijn, het recreatief 
en competitief gedrag, de fairplay van iedere sporter en zijn club te garanderen. 
 
Kortom, het doel van deze commissie is om op objectieve, onafhankelijke wijze klachten die 
binnen de federatie aan bod komen betreffende niet toelaatbaar gedrag, te onderzoeken en 
indien nodig sancties op te leggen conform de geldende Vlaamse en Belgische wetgeving en 
regelgeving. Indien dit wel zo is, dan is de sanctie ongeldig. 
 
Klachten kunnen enkel ingediend worden door clubs en natuurlijke personen met een geldige 
aansluiting binnen de federatie ABC-Vlaanderen. 
 

Wie is de disciplinaire commissie? 
De disciplinaire commissie bestaat ten minste uit drie effectieve personen, verkozen door de 
Algemene Vergadering uit verschillende clubs van de federatie. De leden van de disciplinaire 
commissie worden bij stemming en met een gewone meerderheid verkozen door de Algemene 
Vergadering. De functies van de disciplinaire commissie (voorzitter, ondervoorzitter en 
secretaris) worden bij stemming en met een gewone meerderheid toegewezen door de 
Algemene Vergadering. Indien om welke reden ook, een lid verhinderd is om te zetelen, dan kan 
de Raad van Bestuur tijdelijk de functie van het verhinderde lid toewijzen aan een 
plaatsvervanger. 
 
Er worden ook plaatsvervangende leden gekozen welke slechts zullen zetelen indien: 
- een effectief lid weg valt (bv. in functie van een ontslag). 
- een klacht behandeld wordt tegen dit effectief lid of tegen de club waar dit lid deel van 

uitmaakt. 
 
Per club kan er slechts één lid aangesteld worden als lid van de disciplinaire commissie. 
 
Elk lid dat in de commissie zetelt, moet minimum 21 jaar oud zijn, ervaring hebben in 
gevechtsporten, ongeacht de graad, stijl of niveau. De kandidaat moet een vergunning hebben 
van de federatie. 
 
De disciplinaire commissie wordt om de vier jaar herkozen door middel van een stemming door 
de Algemene Vergadering van de federatie. 
 



De leden van de disciplinaire commissie kunnen te allen tijde ontslagen worden bij stemming en 
met een gewone meerderheid tijdens een Algemene Vergadering van de VZW ABC-Vlaanderen. 
Het ontslag moet duidelijk gemotiveerd zijn. 
 
De leden die zetelen in de disciplinaire commissie mogen niet zetelen in de Raad van Bestuur 
van de federatie, noch in een andere raad van bestuur of commissie behorende tot de federatie 
ABC-Vlaanderen. Dit om de objectiviteit te allen tijde te behouden. Zij kunnen wel de Algemene 
Vergadering bijwonen als waarnemer. 
 
De leden van de disciplinaire commissie zijn onbeperkt herkiesbaar ongeacht hun leeftijd. 
 
De disciplinaire commissie kan slechts geldig vergaderen als de drie leden (voorzitter, 
ondervoorzitter en secretaris) aanwezig zijn. Er worden ook 2 vervangende leden aangesteld die 
zullen worden ingezet mochten er in de zetelende commissie geen 3 leden aanwezig kunnen 
zijn. De voorzitter of ondervoorzitter moet altijd aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen. 
 
De taak van de voorzitter bestaat erin om: 
- De datum vast te leggen wanneer de commissie zal zetelen, de commissie voorzitten en in 

goede banen leiden en de betrokken partijen te horen. In consensus met de commissieleden 
een degelijk gemotiveerde conclusie formuleren en eventueel een sanctie(s) opleggen. 

 
De taak van de secretaris bestaat erin om: 
- De vergadering voor te bereiden, de betrokken partijen op afgesproken dag en uur uit te 

nodigen alsook de plaats vastleggen waar de commissie zal zetelen. Hij maakt op de dag een 
verslag van wat er besproken wordt en noteert de eind conclusie met de bijhorende 
motivatie en de eventuele sanctie(s). 
 

Wat doet de disciplinaire commissie? 
Werking: 
De disciplinaire commissie zetelt met een voorzitter en twee leden waarvan één de functie van 
secretaris moet nemen. Indien een effectief lid niet aan een vergadering deelneemt, zal een 
plaatsvervangend lid tijdig in kennis gesteld worden. 
De secretaris binnen de commissie neemt akte van elke vergadering en notuleert de inhoud van 
elke zitting. 
 
Een lid van de commissie mag niet zetelen indien hij enig direct belang in een zaak kan hebben. 
Indien dit wel blijkt te zijn, dient het lid dit ambtshalve kenbaar te maken aan de voorzitter of 
zijn plaatsvervanger. 
 
De zittingen van de disciplinaire commissie gaan door in Lindeboomstraat 30 te 3080 Tervuren. 
Het betreft sporthal: ’Diependal’. Tenzij er door de commissieleden onderling een andere locatie 
wordt afgesproken. 
 
Bevoegdheden: 
De commissie kan en mag te allen tijde controles uitvoeren in alle geledingen van de federatie, 
maar enkel nadat er een schriftelijke klacht is ingediend door een geldig lid of een club van de 
federatie. De controles op zich beperken zich tot het in de klacht gedefinieerde domein of 
probleem. 
De commissie behandelt alle geschillen en klachten welke kaderen binnen de algemene 
bedoeling en de goede werking van ABC-Vlaanderen. 
 
De commissie behandelt klachten in verband met  
- Inbreuken op het huishoudelijk reglement van de federatie ABC-Vlaanderen. 
- Inbreuken op de statuten van de federatie ABC-Vlaanderen. 



- Inbreuken op wedstrijdreglementen vastgelegd door de federatie ABC-Vlaanderen. 
- Inbreuken op alle andere door de federatie uitgevaardigde reglementen. 
- Inbreuken gepleegd op het decreet van 13 juli 2007, inzake medisch verantwoorde 

sportbeoefening en het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 juni 2008, in verband met 
de uitvoering van het decreet van 13 juli 2007, inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening. 

 
De commissie behandelt klachten in verband met daden die gepleegd zijn door leden, clubs en 
vergunningshouders binnen de federatie ABC-Vlaanderen, ten gevolge van een kickboks 
manifestatie welke indruisen tegen de welvoeglijkheid en/of waardoor derden materiële schade 
of lichamelijke letsels hebben opgelopen waardoor de federatie ABC-Vlaanderen aansprakelijk 
kan gesteld worden. 
 
De voertaal van de commissie is het Nederlands. De betrokken personen in een zaak die deze 
taal niet machtig zijn, kunnen op eigen initiatief en op eigen kosten zich laten bijstaan door een 
beëdigd tolk, nadat zij de bevoegde commissie hiervan op de hoogte hebben gebracht. 
 

Tuchtbeleid disciplinaire commissie binnen ABC-Vlaanderen. 
Het is toegelaten om deel te nemen aan alle kickboksmanifestaties, -demonstraties of –
wedstrijden voor zover men over een geldige vergunning beschikt van ABC-Vlaanderen. 
 
Overeenkomstig het Decreet van 13 juli 2007, inzake medisch verantwoorde sportoefening en 
het Besluit van de Vlaamse Executie van 20 juni 2008 houdende de uitvoering van het Decreet 
van 13 juli 2007, inzake medisch verantwoorde sportoefening, is het gebruik van 
dopingmiddelen verboden. 
 
De Raad van Bestuur van ABC-Vlaanderen heeft het recht om ter zake de nodige controles door 
gespecialiseerd personeel te laten uitvoeren. Ook de officiële organismen belast door het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zullen te allen tijde anti-doping controles mogen 
uitvoeren. 
 

Huishoudelijk reglement van de disciplinaire commissie: 
Artikel 1: De disciplinaire commissie kan alleen geldig vergaderen als de drie leden aanwezig 
zijn. 

 
Artikel 2: De disciplinaire commissie heeft als plicht de schriftelijke klachten te behandelen 
ingediend door alle geldige leden van een bij de federatie aangesloten club. Worden als geldige 
leden beschouwd: vergunningshouders, sporters, trainers en scheidsrechters. 
 
Artikel 3: De disciplinaire commissie heeft het recht  naar aanleiding van een schriftelijke klacht, 
de geldige leden en de federatie bij te sturen en te sanctioneren indien nodig. 
 
Artikel 4: De klachten en geschillen dienen per aangetekend schrijven verstuurd te worden, ter 
attentie van de secretaris van de voorzitter van de disciplinaire commissie, die op haar beurt 
deze overhandigd aan de voorzitter van de disciplinaire commissie en dit binnen de 14 dagen na 
ontvangst van het aangetekend schrijven. 
 
Artikel 5: Klachten dienen altijd te worden behandeld en er dient ook een degelijk verslag te 
worden gemaakt van elke commissievergadering door de secretaris. Het verslag van de 
commissievergadering bevat ook altijd een degelijk gemotiveerde conclusie en de eventuele 
sanctie voor de behandelde klacht. De secretaris licht de betrokken partijen en alle leden van de 
raad van bestuur van ABC Vlaanderen in over de genomen beslissingen en eventuele sancties. 



Artikel 6: Klachten tegen een lid van de disciplinaire commissie worden behandeld door de 
voltallige disciplinaire commissie met uitzondering van de persoon of personen waartegen de 
klacht werd ingediend. Dus een voorzitter een secretaris en 2 resterende commissieleden. 
 
Artikel 7: De disciplinaire commissie doet binnen een maand na kennisname van de klacht of het 
geschil het nodige, hetzij een minnelijke schikking aan beide partijen voor te stellen, hetzij om de 
commissie samen te roepen om de zaak verder te behandelen. 
 
Artikel 8: Elke betrokkene in een zaak krijgt de gelegenheid om het dossier voordien te kunnen 
inkijken. De betrokken persoon of club dient 1 week voor de commissie zetelt te worden 
ingelicht betreffende de klacht. Dit dient via brief of email te gebeuren. Tegelijkertijd wordt de 
betrokkene telefonisch ingelicht over de verzonden brief of email. 
 
Artikel 9: De commissie kan tijdens een onderzoek van een bepaalde zaak bijkomende 
betrokken getuigen oproepen. Deze mensen moeten ten minste 8 dagen voor de zitting per 
aangetekend schrijven verwittigd worden. 
 
Artikel 10: De behandeling van een zaak gebeurt openbaar, tenzij de betrokkenen hiervan 
wensen af te zien of indien het beroepsgeheim van de verhoorde personen in gevaar komt, of 
gevaar bestaat voor de aantasting van de openbare orde of goede zeden. 
 
Artikel 11: De betrokkenen die op een uitnodiging van de commissie niet verschijnen, zien af van 
elke verdediging en kunnen bij verstek een sanctie(s) oplopen. 
 
Artikel 12: Elke betrokkene in een zaak kan zich laten bijstaan door een raadgever. 
 
Artikel 13: De commissie stelt een proces-verbaal op van haar beslissing binnen de maand na de 
sluiting van de debatten. Die beslissing wordt dan ook binnen de 8 dagen per aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht van de betrokkenen en het secretariaat van de federatie en per 
email aan de leden van de Raad van Bestuur. De beslissing gaat in de 15de kalenderdag, na 
verzending van deze beslissing tenzij anders vermeld. 
 
Artikel 14: De in ongelijk gestelde partij en slechts zij alleen kan in beroep gaan tegen de 
beslissing van de disciplinaire commissie door een aangetekend gemotiveerd schrijven naar de 
secretaris van de disciplinaire commissie te versturen en dit binnen 15 dagen na de dag van de 
verzending van de beslissing van de disciplinaire commissie. 
 
Artikel 15: Indien beroep niet volgens de in artikel 14 vastgelegde tijd geschiedt, zal dit beroep 
onherroepelijk als nietig verklaard worden. 
 
Artikel 16: De secretaris van de federatie is verplicht dit beroep over te maken aan alle leden van 
de Algemene Vergadering, waarna door de voorzitter van de Raad van Bestuur van de federatie 
een bijzondere Algemene Vergadering wordt georganiseerd, de zaak terug geopend wordt en 
behandeld wordt door de Algemene Vergadering. Beide partijen worden op deze bijzondere 
Algemene Vergadering uitgenodigd en indien ze zelf niet aanwezig zijn, kunnen ze een 
plaatsvervanger sturen.  
De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid en formuleert een degelijk 
gemotiveerde conclusie en eventuele sanctie(s).  
 
Artikel 17: Bij algemene stemming volgens artikel 16, zal elk lid van de disciplinaire commissie 
het stemrecht verboden worden voor die zaak waarvoor een bijzondere Algemene Vergadering 
samengeroepen werd.  
 



Artikel 18: De uitspraak na de stemming van de Algemene Vergadering is definitief en 
onherroepelijk. Een veroordeelde partij kan hier geen beroep meer tegen aantekenen. 
 
Artikel 19: De sancties die door de disciplinaire commissie opgelegd kunnen worden, zijn hierna 
opgesomd: 
1° Verwittiging of vermaning 
2° blaam: dit houdt in dat een uitstel van graadverhoging in overweging kan genomen worden 
3° voorwaardelijke schorsing van 1 maand tot 1 jaar voor alle kickboks activiteiten 
4° onvoorwaardelijke schorsing van 1 maand tot 5 jaar voor alle vechtsportactiviteiten binnen 
de federatie. 
5° Verlies van één of meerdere DAN- of KYU graden binnen de federatie 
6° schorsing van alle officiële bestuursfuncties binnen de federatie 
7° uitsluiting uit de federatie 
8° andere disciplinaire maatregelen 
9° uitsluiting uit de club 
10° levenslang verbod op toepassen van het kickboksen binnen de federatie. 
 
Artikel 20: Alle sancties worden van zodra ze zijn uitgesproken gepubliceerd in een publiek 
orgaan binnen de federatie of via een afzonderlijk rondschrijven naar de leden, clubs van de 
federatie met de vermelding van de feiten en de sanctie die de in ongelijk gestelde partij werd 
opgelegd. 
 
Artikel 21: De veroorzaakte kosten tijdens een tuchtonderzoek worden ten laste gelegd van de 
federatie ABC Vlaanderen, met een maximum van €75. 
 
Artikel 22: Bij meerdere in ongelijk gestelde partijen zal de disciplinaire commissie een 
uitspraak doen van de te nemen sanctie(s).  
 
Artikel 23: Onder kosten worden verstaan: 
- De administratieve kosten aangegaan door de commissie  
- De administratieve kosten aangegaan door de federatie (vb. briefwisseling) 
- Eventuele verplaatsingsonkosten 
- De kosten kunnen maximum €75 bedragen. 

 
Artikel 24: Het secretariaat van de disciplinaire commissie is verantwoordelijk voor elke 
briefwisseling naar haar leden en clubs wat betreft geschillen of klachten. Dit is bij Dhr Bertels 
Stephane Paardemarktstraat 36 – 3080 Tervuren. 
 
Artikel 25: De disciplinaire commissie heeft de plicht het huishoudelijk reglement van de 
federatie ABC-Vlaanderen te volgen. 
 
Artikel 26: De disciplinaire commissie heeft de plicht de statuten vastgelegd door de federatie 
ABC-Vlaanderen te aanvaarden en te volgen. 
 
Artikel 27: rechten en plichten van de geldige leden, de federatie en de disciplinaire commissie. 
Sportclubs. 
- Elke club aangesloten bij de federatie moet zelf beschikken over een huishoudelijk 

reglement 
- Elk lid van een club onder bevoegdheid van de federatie moet op de hoogte worden gebracht 

van het huishoudelijk reglement van de club waarbij deze traint alsook bij elke verandering 
van het reglement. 

- De federatie dient elke aangesloten club op de hoogte te brengen van zijn huishoudelijk 
reglement alsook bij elke verandering van dit reglement. 



- De federatie en elke club aangesloten bij de federatie moeten een kopie van hun 
huishoudelijk reglement bezorgen aan het secretariaat van de disciplinaire commissie. Ook 
elke wijziging van het huishoudelijk reglement moet aan het secretariaat van de disciplinaire 
commissie overgemaakt worden. Bij nalatigheid kunnen er sancties opgelegd worden. 

- Ieder lid, iedere club dient naast hun eigen huishoudelijk reglement binnen de club, het 
huishoudelijk reglement van ABC-Vlaanderen na te leven. 

 
Trainers. 
- Een trainer is de persoon die op een bepaald tijdstip les geeft in een polyvalente zaal voor 

leden aangesloten in de club waar hij lesgeeft. De trainer is op dat ogenblik verantwoordelijk 
voor elke deelnemer in zijn les ongeacht niveau, ervaring en graad van andere leden. Hij 
heeft de plicht respect te uiten voor zijn leerlingen en de lessen volgens de regels van de 
krijgskunst te onderrichten. Hij heeft het recht om leden die zich niet houden aan dergelijke 
verplichtingen te sanctioneren en dit van het verbaliseren tot uitsluiten van zijn les. De 
disciplinaire commissie wordt van elke uitsluiting schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij 
meerdere keren van uitsluiting kan de trainer, een lid uit zijn eigen club zetten mits overleg 
met de Raad Van Bestuur van zijn eigen club. De disciplinaire commissie dient op hoogte te 
worden gebracht van deze sancties. 

 
Sporters. 
- Een sporter is de persoon die officieel is ingeschreven in de club van de federatie. Hij heeft 

als plicht zich te houden aan de reglementeringen binnen de club, technieken aan te leren 
welke behoren tot het programma van de trainer, zich te gedragen met respect tegenover de 
trainer en de discipline van de gevechtsport te waarderen. Bij nalatigheid kan de trainer hem 
sanctioneren. Hij heeft het recht zijn ongenoegen te uiten bij de federatie, de disciplinaire 
commissie, indien deze gegrond is. 

 
Disciplinaire commissie. 
- De disciplinaire commissie is verplicht het huishoudelijk reglement van de federatie ABC-

Vlaanderen na te leven. 
- De disciplinaire commissie is verplicht de statuten vastgelegd door de federatie ABC-

Vlaanderen na te leven. 
 
Artikel 28: De Algemene Vergadering geeft de Raad van Bestuur het recht klachten in te dienen 
bij de disciplinaire commissie in naam van de federatie. Klachten opgesteld door de Raad van 
Bestuur zijn pas geldig indien goedgekeurd met een twee derde meerderheid. De klacht wordt 
per aangetekende brief verstuurd naar de secretaris van de disciplinaire commissie en dit 
binnen de 14 dagen na het goedkeuren van de klacht door de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 29: Iedereen met een geldige vergunning kan en mag een klacht indienen met 
uitzondering van de leden van de disciplinaire commissie zelf. 
 
Artikel 30: Indien de klacht tegen een lid of club loopt, dient de gevolmachtigde voorzitter of 
secretaris van de aangeklaagde club te verschijnen voor de commissie tijdens het onderzoek. Hij 
wordt hiervan ten minste 14 dagen op voorhand per aangetekend schrijven verwittigd met 
vermelding van de klacht of het voorwerp van het geschil. 
 
Artikel 31: Beroepsprocedure 

- Beroep tegen een beslissing van de disciplinaire commissie moet binnen de 14 dagen na de 
kennisgeving met een aangetekend schrijven ingediend worden bij de secretaris van de 
federatie. De secretaris is verplicht dit beroep over te maken aan alle leden van De Raad van 
Bestuur  



- De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen over een aangetekend beroep indien 
minimum de helft +1 van de stemgerechtigde leden aanwezig is.  

- De Raad van Bestuur hoort zowel de klager als de aangeklaagde. Zowel de klager als de 
aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een raadsman. 

- De Raad van Bestuur beslist met twee derde meerderheid van de aanwezige leden over het 
aangetekende beroep. 

- De Raad van Bestuur van de federatie heeft het recht naast en boven de sancties opgelegd 
door de disciplinaire commissie om via burgerlijke en strafrechtelijke procedures verhaal uit 
te oefenen op de gestrafte partij indien zij financiële schade met verlies mocht hebben 
opgelopen. 

- De Raad van Bestuur van de federatie kan te allen tijde en in alle omstandigheden bij het 
binnenkomen van een klacht een voorlopige schorsing aan leden en clubs opleggen mits 
stemming van meerderheid van de Raad van Bestuur en dit tot de commissie een uitspraak 
gevorderd heeft. Deze beslissing dient namelijk gemotiveerd te zijn. 

- Indien een lid van de Raad van Bestuur betrokken is bij de klacht kan hij/zij niet zetelen in 
deze bijzondere vergadering, de zittende voorzitter bij staking van stemmen een beslissing 
nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



2. Medische commissie 

Samenstelling 

Voorzitter: Anja Wouters 
Secretaris: Peter Van Gucht 
Coördinator Cel EMVS: Jan Hendrickx 
Assistent coördinator Cel EMVS: Noel Daems 
 

Contactgegevens 

Contacteren van de medische commissie gebeurt via het secretariaat ABC Vlaanderen, 
Kasteeldreef 161, 9120 Beveren 

Werking 

De medische commissie heeft als algemene taak het opvolgen van het medisch beleid binnen de 
risicovechtsport en het leveren van de nodige adviezen en ondersteuning in het kader van een 
medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening. 
Zij zien toe op de naleving van haar interne reglementering, meer bepaald voor wat betreft de 
bescherming van de fysieke en psychische integriteit van de sporter. 
 
Medisch verantwoorde sportbeoefening: het geheel van preventieve en curatieve 
maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die iedereen in acht moet nemen met het oog op 
fysieke en psychische welzijn van de sporters, de trainers, de begeleiders, de leidinggevenden, 
de scheidsrechters en de organisatoren. 
 
Ethisch verantwoorde sportbeoefening: het geheel van positieve waarden en daarmee 
verband houdende preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die 
iedereen in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de ethische 
dementie in de sport. 
 

Medisch verantwoord sporten 

De opleiding: 
Voor de minderjarige aan een proef of wedstrijd kan deelnemen, moet hij een sporttak 
specifieke opleiding gevolg hebben en moet hij over de vaardigheden beschikken die vereist zijn. 
Deze worden beoordeeld door de opleider /trainer. 
Het opleidingsprogramma moet op een sport pedagogische, sporttechnische, sportmedische en 
sportpsychologische verantwoorde wijze worden aangeboden. 
 
Preventie: 

Blessurepreventie: 
Een veilige situatie creëren is voor sportbegeleiders het uitgangspunt bij elke 
bewegingsactiviteit. Veiligheid garanderen is een van de basisopdrachten. De 
sportbegeleiders moeten er voor zorgen dat de bewegingsoefeningen in veilige en 
verantwoorde omstandigheden verlopen. Veiligheid garanderen betekent een evenwicht 
vinden tussen de belasting en de belastbaarheid van de sporter.  
Hierbij staat een goede kennis van, inzicht in de eigenheid van de sport, het gezonde 
lichaam en de specifieke kenmerken van de sporter centraal.  



Sporters dienen te ervaren en tot inzicht te komen dat het belangrijk is om een gezonde 
en veilige levensstijl te ontwikkelen bij het sporten. 
 
Het nastreven van de gezondheid bevorderende effecten van sporten is een opdracht van 
zowel de sporter als de begeleider. Om dit concreet gestalte te geven is een 
systematische aanpak noodzakelijk. 
 
Primaire preventie:  
- Onderkennen van de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van een 

sportblessure:  
 Persoonsgebonden risicofactoren:  

o Leeftijd. 
o Geslacht. 
o Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, 

gewicht, ). 
o Lichamelijke fitheid en trainingstoestand. 
o Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere 

letsels). 
o Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke 

lichaamsverzorging, voeding). 
 Omgeving gebonden risicofactoren:  

o De sportbelasting (aard van de sport, niveau opbouw intensiteit 
training). 

o Persoonlijke uitrusting en materiaal. 
o Accommodatie. 
o Andere factoren (spelregels en fairplay, ouders). 

- Het nemen van maatregelen om de kans op letsels te verminderen: 
- Aangepaste bescherming: handschoenen, gebit, helm, voetprotectie, 

scheenbeenprotectie, kruisbescherming en borstbescherming. 
- Aangepaste ondergrond, matten.  
- Het kennen van de relatie blessures versus sportbeoefening 
- Oplijsten van alle blessures in database…. 
- Objectief evolutiebeeld  

 
Secundaire preventie: 
- Het vroegtijdig ingrijpen bij de eerste tekenen van blessurevorming en het nemen 

van herstel bevorderende maatregelen. 
 
Tertiaire preventie:  
- Het voorkomen van de gevolgen van blessures. 
 

Het bijhouden van een gegevensbank inzake kwetsuur-en herstel is een nood zakelijk 
meetinstrument. Door deze relevante gegevens kan men jaarlijks een inventaris maken van de 
prevalentie van de fysieke letsels van de risicovechtsport, inclusief frequentie en ernst. 
Communicatie en sensibiliseren, kennisdeling en bewustmaking  inzake  letselpreventie zijn zeer 
belangrijk. 

 
Hieronder valt ook de gegevensbank inzake van KO, TKO. 

Sportmedisch toezicht:  
Medische startkeuring: 
De sportmedische keuring heeft tot doel preventief de lichamelijke geschiktheid van de sporter 
te evalueren, rekening houdend met het specifiek karakter van de sportactiviteit. 
 



Medische herkeuring:  
Jaarlijkse medische controle  
Onderscheid recreatieve sporter en competitie sporter keuring voor een wedstrijd  
Dit sportmedisch toezicht heeft tot doel de sporter bij sportmanifestaties medisch te bewaken 
teneinde gezondheidsproblemen op te sporen en te voorkomen.  

Conformiteit van de medische onderzoeken:  
Streven naar een gestandaardiseerd protocol i.v.m. de medische onderzoeken en documenten. 
 
Wedstrijdboekje: elke risicovechtsporter heeft binnen haar organisatie een uniek en 
genummerd wedstrijdboekje. Hierin wordt alle relevante informatie over wedstrijden, 
keuringen, non-actief plaatsen, enz. … genoteerd. Dit moet men te allen tijde kunnen voorleggen. 
 
Sportverzekering: 
Alle beoefenaars van de sportvereniging zijn verzekerd bij een sportverzekering.  
Deze verzekering dekt de risico’s van lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 
die kunnen optreden naar aanleiding van de activiteiten die de sportverenging organiseren. 
 
Doping:   
- Het is verboden, verboden stoffen of methoden te gebruiken om beter prestaties te leveren. 
- Officiële instanties of dokters kunnen te allen tijde controles uitvoeren. Kampers die deze 

controles proberen te omzeilen, verhinderen of manipuleren kunnen tijdelijk of definitief 
geschorst worden. 

- De privacy, in het bijzonder voor kinderen en vrouwen dient te allen tijde gerespecteerd te 
worden. De controles moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon van 
hetzelfde geslacht. 

- Jaarlijks wordt er een lijst gepubliceerd met: 
          - geneesmiddelen 
          - verboden stoffen 
          - voedingssupplementen 
          - TTN ( toestemming wegens therapeutische noodzaak) 
Deze lijst kan geraadpleegd worden op  www.dopinglijn.be 

Contactgegevens dopingcontroles:  
Als sportfederatie kunt u met vragen over het organiseren of aanvragen van dopingcontroles 
terecht bij de coördinerende arts dopingcontroles van NADO Vlaanderen, Dr. Hans Cooman.  

Departement CJSM - NADO Vlaanderen 
Dr. Hans Cooman – Coördinerend arts dopingcontroles 
Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel ·Tel: 02 553 34 83 / 0473 92 57 32 (dagelijks tussen 08.00u en 
22.00u) 
E-mail: hans.cooman@cjsm.vlaanderen.be   
Of 
Algemeen telefoonnummer NADO: 02 553 35 37 (kantooruren) 
Algemeen E-mailadres NADO: dopinglijn@vlaanderen.be 

Medische commissie tijdens wedstrijden: 
Tijdens de wedstrijden kijkt de medische commissie toe op de toepassing van de richtlijnen 
inzake veiligheid en preventie: 
- Er moet een gekwalificeerde arts aanwezig zijn bij full-contact. 
- De locatie moet voorzien zijn van een snelle evacuatie van gekwetste sporters 
- Er moeten voldoende verzorgers en materiaal voorhanden zijn voor de eerste zorgen toe te 

dienen ( Rode Kruis, enz.) 

http://www.dopinglijn.be/
mailto:hans.cooman@cjsm.vlaanderen.be
mailto:dopinglijn@vlaanderen.be


- Binnen de infrastructuur moet er ook een gemakkelijk bereikbaar, afgeschermde EHBO-
ruimte voorzien zijn. 

- Een gedetailleerd evacuatieplan. 
- Alle wedstrijden worden genoteerd in het wedstrijdboekje. 
- Toezicht op eigenheid van de kamper: er wordt gekampt in categorieën in functie van 

fysieke kenmerken( geslacht, leeftijd, gewicht, e.d.) en ervaring van de kampers. 
- Nazicht of de wachtperiodes worden gerespecteerd na KO en TKO.  

             

Ethisch verantwoord sporten 

- Als sportvereniging moet men verantwoord omgaan met de sporters.  
- Een uitgebreide omkadering voor trainers, scheidsrechters, ringartsen, … 
- In deze omkadering moet men verwijzen op hun verantwoordelijkheden op medisch en 

ethisch vlak, zeker in het omgaan met kinderen, jongeren en volwassen. 
- Men moet een veilig pedagogisch leerklimaat creëren. Ook moet de aandacht uitgaan naar 

agressieregularisatie en weerbaarheid van de kampers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Scheidsrechterscommissie 

Samenstelling 

Voorzitter: Patrick Masyn 
Secretaris – Tatami Sports: Patrick Masyn 
Musical Forms: Carlos Orelana 
Chief Referee Light-contact : Marc De Jonck 
Chief Referee Full-contact : Yvan Devacht 
 

Contactgegevens 

Contacteren van de scheidsrechterscommissie gebeurt via het secretariaat ABC Vlaanderen, 
Kasteeldreef 161, 9120 Beveren 

Werking 

Alle scheidsrechters aangesloten bij een club die lid is van de federatie vallen onder het beheer 
van de scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie ziet er op toe dat de 
scheidsrechters de verschillende reglementen naleven en zal eventuele overtreders berispen of 
bestraffen. 
De scheidsrechterscommissie staat in voor de vorming, vervolmaking en bescherming van de 
scheidsrechters. 
 

Opleiding 

Alles begint natuurlijk bij een goede basis. Daarom is de eerste opleiding de 
“beginnersopleiding” toch wel heel belangrijk. De opleiding pointfighting of light contact loopt 
parallel en worden afgewisseld en gecombineerd. 
De opleidingen houden steeds een theoretisch deel in. Dit met de voornaamste punten van het 
reglement (protecties, taken, looplijnen, enz.) De volledige en totaliteit van de reglementen is 
zelfstudie en behoord tot de voornaamste taak van de aspirant-scheidsrechter. Het tweede deel 
van zo een opleiding is het praktische deel, dit gaat dan vooral over de looplijnen, 
wedstrijdprocedures en het omgaan met kampers en coaches.  
Na deze opleiding krijgen de aspirant-scheidsrechters een categorie D en zijn ze vrij om als 
hoekscheidsrechter te acteren op binnenlandse tornooien. De scheidsrechters worden tijdens 
deze wedstrijden geëvalueerd. Na verloop van tijd wordt er een theoretisch examen afgenomen. 
Na dit examen met positief verloop kan de referee een C diploma krijgen. Dit wil zeggen geslaagd 
als hoekscheidsrechter en verder in opleiding als hoofdscheidsrechter. Indien een 
scheidsrechter dan na het behaalde examen en verdere cursussen verder werkt kan men een B-
diploma halen. Een B-diploma is hoofdscheidsrechter op nationaal vlak. Het wordt echter niet 
bepaald op het examen alleen, men moet ook aan voldoende wedstrijden deelnemen en ook aan 
de opleidingen. 
 
Een A-diploma is het hoogst haalbare in onze scheidsrechterwereld op nationaal vlak. Dit is voor 
de hoofdscheidsrechters die voldoende punten halen op de internationale wedstrijden, dit wil 
zeggen deelnemen aan Worldcups, Europese en Wereldkampioenschappen. 
 
Het beoogde doel van de opleidingen is drie per jaar. Steeds één beginnersopleiding in het begin 
van het jaar en dan nog een opleiding voor hoofdscheidsrechter in het najaar.  
 



Het is de bedoeling dat alle scheidsrechters zowel in point-fighting als in light contact worden 
opgeleid. 
 

Categorieën der scheidsrechters: 

D: Aspirant scheidsrechter hoek  
C: Hoekscheidsrechter geslaagd na examen in opleiding voor hoofdscheidsrechter 
B: Hoofdscheidsrechter op Nationaal vlak 
A: Hoofdscheidsrechter op Internationaal vlak 

 

Na het theoretische en het praktische deel opleiding is er ook een deel “psychologie“. 
Het betreft hier het op een verantwoorde manier leren omgaan met kampers, coaches en het 
publiek. 
 
Na het doorlopen van het volledige traject ontvangt men een diploma en badge. Enkel 
scheidsrechters in het bezit van deze badge worden toegelaten op de tatami.  
Afhankelijk van de behaalde categorie kan men zich aanmelden als scheidsrechter op 
wedstrijden in het binnen- of buitenland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. WAKO Belgium Selectiecommissie 

Samenstelling 

Voorzitter-Bondscoach: Marc De Block 
Nationale Trainer Light-contact: Rudy Van Den Bruel 
Nationale Trainer Musical Forms: Carlos Orelana 
Nationale Trainer Full contact: Paolo Villani 
 

Contactgegevens 

Contacteren van de WAKO Belgium Selectiecommissie gebeurt via het secretariaat ABC 
Vlaanderen, Kasteeldreef 161, 9120 Beveren 

Werking 

De WAKO Belgium Selectiecommissie beslist welke sporters kunnen deelnemen aan EK of WK 
wedstrijden in de verschillende disciplines. 
 
Vooraleer te kunnen deelnemen aan deze wedstrijden moet een sporter aan volgende 
selectievoorwaarden voldoen: 

1. De kandidaat deelnemer/deelneemster moet minimaal drie jaar aangesloten zijn bij ABC 
Vlaanderen – ABC België.  

2. De kandidaat deelnemer/deelneemster moet verplicht een geldige verzekering & 
licentie hebben bij ABC Vlaanderen – WAKO België voor het betreffend jaar waarin 
het EK of WK doorgaat. Zowel de verzekering als de licentie moeten nog minimaal 2 
maand geldig zijn.  

3. De kandidaat deelnemer/deelneemster moet op regelmatige basis deelgenomen hebben 
aan clubtrainingen. Nationale trainingen.  

4. De kandidaat deelnemer/deelneemster wordt geacht het voorbije jaar deel genomen te 
hebben aan minimum de helft van de nationale toernooien inclusief Dutch Open . De 
kandidaat deelnemer /deelneemster moet in de eigen gewichtscategorie, voldoende 
resultaten behalen.  

5. Er wordt van de kandidaat deelnemer/deelneemster verwacht dat hij of zij het voorbije 
jaar minimaal deelgenomen heeft aan twee internationale toernooien Athens Challenge 
WAKO, Bestfighter WAKO, Austrian Classic WAKO , Open German WAKO, Irish Open 
WAKO, Golden Glove WAKO, Judgement Day WAKO of CIMAC World Cup WAKO en dat 
zij hier resultaat kunnen neerzetten is uiteraard van ontzettend meerwaarde voor 
selectie. De resultaten hiervan moeten worden medegedeeld aan WAKO België.  

6. Deelnemers onder de 18 jaar moeten een gemachtigd document bij zich hebben dat te 
bekomen is op het gemeentehuis van de desbetreffende kamper. Voor kampers onder de 
12 jaar is het raadzaam dat één van beide ouders aan dit EK of WK zouden meegaan.  

7. De kandidaat deelnemer/deelneemster die zich het vorige jaar plaatste op een EK of WK 
hetzij 1 ste, 2de of 3de komt in eerste plaats in aanmerking voor deelname aan het eerst 
volgende EK of WK mits voldaan is aan punt 1 - 2 - 3 – 4 - 5.  
Hij verdedigt zijn of haar titel.  

8. De kandidaat deelnemer/deelneemster die de eerste plaats op het Belgisch 
Kampioenschap WAKO behaalde komt in aanmerking voor deelname als er voldaan 
wordt aan de andere voorwaarden. De kandidaat deelnemer/deelneemster die een 
tweede plaats behaalde op het Belgisch Kampioenschap WAKO en minimum 2 gevechten 
geleverd heeft kan ook in aanmerking genomen worden als er voldaan wordt aan de 
andere voorwaarden. Wel in dezelfde gewichtscategorie waar hij op EK of WK wil 
meedoen.  



9. De kandidaat deelnemer/deelneemster moet ook over voldoende technische 
vaardigheden beschikken. Dit wordt beoordeeld door de trainer – coach van WAKO 
België tijdens toernooien en eventuele nationale trainingen. Indien niet voldoende kan 
de kandidaat deelnemer / deelneemster geweigerd worden.  

10. Aan de trainers van de deelnemer/deelneemster wordt gevraagd om alle resultaten van 
gehele het jaar en de trainingsfrequentie per kwartaal door te sturen naar WAKO België 
Email deblockmarc_wakobelgium@hotmail.com. Indien niet wordt voldaan aan dit punt 
kan U selectie nietig verklaard worden omdat dit wijst op geen interesse meer voor de 
Nationale ploeg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. WAKO Belgium Black Belts commissie 

Samenstelling 

Voorzitter: Marc D’Hondt 
Coördinator: Marc De Block 
Vorming: Rudy Van Den Bruel 

Contactgegevens 

Contacteren van de WAKO Belgium Black Belts commissie gebeurt via het secretariaat ABC 
Vlaanderen, Kasteeldreef 161, 9120 Beveren 

Werking 

De WAKO Belgium Black Belts commissie begeleidt sporters in hun aanloop naar het behalen 
van een zwarte gordel (of eventuele gradaties) en neemt de beslissing in het wel of niet slagen 
hiervoor.  
 
Een sporter kan de beslissing van de commissie over het al dan niet behalen van de zwarte 
gordel en gradaties niet betwisten! 
 
Jaarlijks zijn er 2 aparte trainingen voorzien voor deelnemers aan het examen. Het bijwonen van 
minimum 1 training is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het examen.  
 
De verschillende examenprogramma’s zijn terug te vinden op de website van ABC Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aangesloten clubs bij ABC Vlaanderen 
Bansoo – www.bansoo.be 
C.O.X.K. Dragon Brasschaat - www.dragondojobelgium.blogspot.be 
Contact Karate Beveren - www.contact-karate-beveren.be 
Contact Kickboxing Oostakker - www.kickboxingoostakker.be 
Europ Gym Hulshout - www.europegym.be 
Fighting Front - www.fightingfront.be 
Full Contact Sainghin En Weppes – www.sainghin-kickboxing.fr 
So San Tae Kwondo Harelbeke - www.taekwon-doharelbeke.be 
Tiger Kickboxing Club Harelbeke - www.tigerboxingclub.be 
Tiger Kickboxing Club Menen - www.tigerboxingclub.be 
Wolfpack Boxing Team - www.wolfpackboxingteam.be 
Chon Ji :  www.taekwondo-gent.be  
 

Je club aansluiten bij de federatie? 

Om effectief lid te kunnen worden moet de kandidatuur voldoen aan alle voorwaarden gesteld in 
de statuten en het huishoudelijk reglement (zie bijlagen). Tevens verbinden de kandidaten zich 
er toe dat de sport op een vriendschappelijke, wettelijke en medisch verantwoorde manier zal 
beoefend worden. 

 
Kandidaat clubs dienen ten minste 10 leden aan te sluiten.  
Indien dit aantal bij de aanvraag tot aansluiting nog niet is bereikt, zal de aanvrager er naar 
streven om deze doelstelling zo spoedig mogelijk te bereiken. 

 
Geïnteresseerden dienen een schriftelijk verzoek in bij het secretariaat* met vermelding van: 

1. Naam club 
2. Verantwoordelijke club, naam en volledig adres  
3. E -mail adres  
4. Adres secretariaat  
5. Aantal leden in de club en leeftijdsgroep  
6. Stijl die de club nu beoefend  
7. Korte omschrijving van wat je verwacht van ABC Vlaanderen  

De Raad van Bestuur beslist over het al dan niet aanvaarden van de kandidatuur op de 
eerstvolgende vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De beslissing is zonder 
beroep en moet niet gemotiveerd worden aan de belanghebbende 

Na goedkeuring van de kandidatuur door de Raad van Bestuur dient de aanvrager zo spoedig 
mogelijk het huishoudelijk reglement ter goedkeuring te ondertekenen en terug te bezorgen aan 
het secretariaat*. 

Het huishoudelijk reglement dient te allen tijde te worden nageleefd! 

*Secretariaat: De Block Marc, Kasteeldreef 161, 9120 Beveren Waas 

 

 

http://www.bansoo.be/
http://www.dragondojobelgium.blogspot.be/
http://www.contact-karate-beveren.be/
http://www.kickboxingoostakker.be/
file:///C:/Users/Marc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J6OSF365/www.europegym.be
http://www.fightingfront.be/
http://www.sainghin-kickboxing.fr/
file:///C:/Users/Marc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J6OSF365/www.taekwon-doharelbeke.be
http://www.tigerboxingclub.be/
http://www.tigerboxingclub.be/
http://www.wolfpackboxingteam.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huishoudelijk Reglement ABC Vlaanderen 

A. Algemeenheden 
 

Artikel 1 
ABC Vlaanderen heeft als primair doel het bevorderen van de gevechtsporten en de organisatie 
van deze sport in de zin van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd. 13 juli 2001, 
houdende de regeling van de erkenning en subsidiering van de Vlaamse sportfederaties, de 
koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. ABC Vlaanderen biedt 
aan de aangesloten clubs de mogelijkheid om te genieten van haar structuren en werking. ABC 
Vlaanderen heeft als doel het clubleven te ondersteunen en het scheppen van een band van 
solidariteit onder de clubs en de aangesloten leden.  
 
Artikel 2 
Elke club is verplicht het huishoudelijk reglement na te leven.  
 
Artikel 3 
ABC Vlaanderen onderschrijft artikel 5 uit het decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd. 13 juli 
2007 en m.b.t. het zesde lid en verklaart dan ook in overeenstemming te zijn met het decreet van 
24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, 
met het decreet van 13/07/2007 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening, het besluit 
van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch 
verantwoorde sportbeoefening dd. 20 juni 2008. ABC Vlaanderen verklaart dat het huishoudelijk 
reglement noch de statuten bepalingen bevatten waardoor de bevordering van de algemene 
sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd. ABC Vlaanderen erkent de regels van de 
democratie te aanvaarden en tevens het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en het 
Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het kind te onderschrijven, alsook in zoverre 
van toepassing de nodige maatregelen te nemen teneinde mensenhandel te voorkomen en te 
bestrijden.  
 
Artikel 4 
ABC Vlaanderen zal jaarlijkse informatie- en vormingsactiviteiten voorzien zowel voor de leden, 
de trainers, de begeleiders en de scheidsrechters. 
 
Tevens wordt voorzien in een verplichte medische controle bij aansluiting van een lid tot een 
club en in een jaarlijkse medische controle. Een club mag een lid pas aansluiten na het hebben 
voorgelegd van een medisch keuringsattest waaruit blijkt dat er geen contra-indicaties bestaan 
voor het uitoefenen van de sport die wordt beoefend in de club. De contra-indicaties en 
geschiktheidscriteria kunnen worden geraadpleegd op www.gezondheid.be/keuring. Clubs 
kunnen leden schorsen die niet jaarlijkse een attest van medische controle voorleggen. De 
medische controles gebeuren door een door het lid te kiezen dokter. De leden staan zelf in voor 
de betaling van de kost van de medische onderzoeken.  
 
Door deze en eventueel andere te nemen maatregelen worden voorzien ter voorkoming van 
sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken. 
 
Artikel 4bis inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening. 
De leidraad voor het beoordelen van de absolute en relatieve sportmedische 
geschiktheidscriteria zijn te raadplegen op www. gezondsporten.be/keuring.  

 
Volgende criteria sluiten deelname aan de sporttak uit: Specifieke absolute tegenindicaties: 
atlanto-axiale instabiliteit, aanwezigheid van slechts één nier, vergrote lever, slecht 



gecontroleerde epilepsie en vergrote milt. Weigering van dopingcontrole door erkend arts, geen 

geldige sportmedische keuring. 
Zware tegenindicaties zijn: Hart- en vaatziekten, astma. 
 
Bij aansluiting dient elk lid een medische keuring te ondergaan waarna een medisch attest moet 
worden voorgelegd waaruit blijkt dat er geen absolute tegenindicaties aanwezig zijn en waarin 
het bestaan van eventueel zware tegenindicaties worden vermeld. Deze medische keuring 
gebeurt op kosten van het lid bij een arts na keuring. De club mag de aansluiting pas definitief 
maken na voorlegging van het medisch keuringsattest. 

 
Elke aangesloten sporter dient één keer per jaar een medische controle te ondergaan, op eigen 
kosten bij een arts naar keuze, waarbij specifiek wordt nagegaan of er geen contra-indicaties 
aanwezig zijn en of de sporter in een algemeen goede gezondheid is. Als het medisch attest niet 
binnen het jaar vernieuwd is, wordt het lid automatisch geschorst. 

 
ABC Vlaanderen kan preventieve gezondheidscontroles uitvoeren bij elk aangesloten lid van de 
clubs die aangesloten zijn bij ABC Vlaanderen. De clubs zijn verplicht in hun huishoudelijk 
reglement op te nemen dat de leden verplicht zijn deel te nemen en mee te werken aan 
aangekondigde en onaangekondigde preventieve controles, zowel uitgaande van ABC 
Vlaanderen als van WADA en dit op straffe geschorst en uitgesloten te worden als lid. 
Preventieve gezondheidscontroles uitgevoerd door ABC Vlaanderen gebeuren op kosten van 
ABC Vlaanderen en door een door hen aangestelde arts. 
 
Elk lid moet van goede algemene gezondheid zijn, d.w.z. dat er geen contra-indicaties aanwezig 
zijn zoals supra benoemd, dat het lid een BMI heeft tussen 18 en 30, dat er geen verboden 
producten zoals die voorkomen op de lijst van het WADA worden aangetroffen en dat het lid 
zich niet in een kennelijke toestand van krankzinnigheid bevindt. Leden die afwijken van 
voormelde criteria worden als afwijkend beschouwd en zullen preventief worden uitgesloten 
van recht op deelname aan trainingen en wedstrijden tot aan het resultaat van een uitgebreid 
tegensprekelijk medisch onderzoek waarbij het lid het recht heeft bijgestaan te worden door een 
eigen arts op eigen kosten. Indien het tegensprekelijke medisch onderzoek bevestigt dat het lid 
afwijkt van de gezondheidscriteria zal het worden uitgesloten.  

 
 
B. Leden 
 
Artikel 5  
Iedere gevechtsportclub kan lid worden als ze over minstens 10 aangesloten leden beschikt en 
mits betaling van de jaarlijkse bijdrage van de verzekering voor de aangesloten leden en het 
indienen van een licentieaanvraag getekend en gestempeld door een dokter na het hebben 
ondergaan van een medische keuring.  
  
De aangesloten clubs hebben het recht een werkend lid af te vaardigen per 50 aangesloten leden 
dat lid zal zijn van de algemene vergadering van ABC Vlaanderen. Elk werkend lid heeft één stem 
op de algemene vergadering. De naam van het werkend lid komt voor op de jaarlijks neer te 
leggen lijst op de Rechtbank van Koophandel.  
 
Een werkend lid dient te voldoen aan volgende voorwaarden:  
 

- gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt,  
- van onberispelijk gedrag en zeden zijn,  
- de statuten en het huishoudelijk reglement te aanvaarden,  
- aangesloten lid zijn van ABC Vlaanderen.  

 



De niet-werkende leden zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten, een vergunning 
hebben en deelnemen aan de activiteiten van ABC Vlaanderen. Zij zijn gebonden door het 
huishoudelijk reglement en hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.  
 
Artikel 6  
Buiten de leden die hun ontslag bij de Raad van Bestuur indienen, worden ook als 
ontslagnemend beschouwd de werkende en niet-werkende leden die meer dan 3 maanden 
achterstand hebben bij de betaling van hun bijdrage.  
 
Artikel 7 
De Raad van Bestuur heeft steeds het recht een vergunning voor een niet-werkend lid te 
weigeren, nadat de betrokken persoon hiervan schriftelijk op de hoogte werd gesteld.  
 
Artikel 8 
De werkende leden hebben als lid van de algemene vergadering die bevoegdheden die aan de 
algemene vergadering worden toegekend in de statuten.  
 
Artikel 9  
De werkende leden werken op vrijwillige en belangeloze basis. Werkelijk gemaakte onkosten 
kunnen worden vergoed na goedkeuring door de algemene vergadering.  
 
Artikel 10 
Werkende leden verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het 
maatschappelijk doel van ABC Vlaanderen of ABC Vlaanderen op enigerlei wijze schade 
toebrengen.  
 
Artikel 11 
De aangesloten clubs dienen ervoor te zorgen dat de clubleden de clubkledij draagt die door de 
club wordt verkocht en de clubleden moeten tevens een gordel dragen.  
 
Artikel 12 
De clubs zorgen ervoor dat de trainers en hulptrainers door de clubleden worden aangesproken 
en behandeld met respect en eerbied.  
 
Artikel 13 
De clubs zorgen ervoor dat door de clubleden tijdens trainingen of wedstrijden geen sierraden, 
piercings worden gedragen en dat de teennagels kort worden gehouden. De clubs hebben de 
verplichting ervoor te zorgen dat de clubleden en occasionele deelnemers aan wedstrijden en 
trainingen steeds beschermende kledij dragen, bestaande uit helm, mondstuk, handschoenen, 
voetbeschermers, scheenbeschermers, kruisbeschermers en borstbescherming voor vrouwen en 
dit op straffe van schorsing of ontslag.  
 
Artikel 14 
Elke club of elk clublid kan uit de vereniging worden gezet na beslissing genomen op de 
algemene vergadering door bestuur en disciplinaire commissie. En dit omwille van redenen van 
druggebruik of slecht, onsportief of onzedelijk gedrag, alsook wegens misbruiken van de 
gevechtsport in het dagelijkse leven. Overeenkomstig het decreet van 24/07/1996 tot 
vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, worden de rechten van 
verdediging gewaarborgd. 
 

 

 

 



C. Algemene vergadering 
 
Artikel 15 
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de werkende leden die elk één stem hebben 
en die zich kunnen laten vervangen bij volmacht.  
 
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 14 van de statuten.  
 
Artikel 16 
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen conform artikel 15 van de statuten.  

 

 
D. Raad van Bestuur 
 
Artikel 17  
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste 5 personen. Deze 
personen dienen lid te zijn van ABC Vlaanderen en aangeduid te zijn door de algemene 
vergadering. Enkel de effectieve leden die deel uitmaken van de raad van bestuur hebben 
stemrecht. 
 
Artikel 18  
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheden zoals bepaald in art. 22 van de statuten.  
 
Artikel 19  
De bestuurders zullen aan geen enkele beslissing deelnemen waarbij zij rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang hebben tijdens de zitting van de Raad van Bestuur.  
 
 

E. Examens 
 
Artikel 20 
De DAN-examens vinden jaarlijks plaats te Beveren en dit in de maand december of januari. Er 
zullen steeds twee voorbereidende trainingen zijn in de loop van het jaar om de kandidaten in 
de mogelijkheid te stellen te weten te komen wat van hen verwacht wordt en wat zij moeten 
kennen.  
 
Artikel 21 
Het gezamenlijk programma van wit tot bruine gordel kan verkregen worden bij 
ABC Vlaanderen maar is niet bindend. Voor wat betreft de DAN-gordels is er een verplicht 
examenprogramma dat kan worden verkregen bij ABC Vlaanderen.  
 
Artikel 22 
De minimum leeftijd voor een DAN-examen is 16 jaar.  
De minimumleeftijd voor deelnames aan wedstrijden is 7 jaar. 
 
Artikel 23 
De deelnameprijs aan een DAN-examen bedraagt 100 €. Zes maanden voor het DAN-examen 
dient ingeschreven alsook betaald te worden. De prijs omvat huur zaal, black belt met naam in 
goudkleurige letters geborduurd en een diploma van WAKO.  
 
Artikel 24 
Indien een kandidaat niet komt opdagen op het examen kan hij zijn deelnameprijs niet 
terugvorderen doch mag hij het jaar nadien aan het examen deelnemen zonder extra 



deelnameprijs te betalen. Indien een kandidaat gewettigd afwezig is door voorlegging van een 
doktersbriefje kan hij de deelnameprijs terugvorderen onder aftrek van de kosten die door ABC 
Vlaanderen op dat ogenblik reeds effectief werden betaald (bvb. reeds bestelde black belt).  
 
 
F. Scheidsrechters  
 
Artikel 25 
ABC Vlaanderen hecht veel belang aan de opleiding van de scheidsrechters. De opleiding dient 
dan ook als zeer belangrijk te worden beschouwd door elke aangesloten club en elke club zou 
moeten trachten een kandidaat scheidsrechter af te vaardigen.  
 
Artikel 26 
Tweemaal per jaar zullen er opleidingen georganiseerd worden voor scheidsrechters. 
 
Artikel 27 
De organiserende club zal de gemaakte kosten voor het organiseren van de 
scheidsrechtersopleiding terugbetaald krijgen door ABC Vlaanderen op voorlegging van de 
officiële facturen van de gemaakte kosten.  
 
Artikel 28 
Aan de geslaagde scheidsrechters met diploma zullen officiële WAKO-hemden uitgereikt 
worden.  
 
Artikel 29 
De scheidsrechters zullen bij wedstrijden steeds gekleed gaan in WAKO-hemd, zwarte broek en 
sportschoeisel.  
 
Artikel 30 
De gangbare scheidsrechterstaal is Engels en deze zal gebruikt worden bij wedstrijden.  
 
Artikel 31 
De gediplomeerde scheidsrechters zullen bij wedstrijden een tegemoetkoming krijgen van 25 € 
per dag, een maaltijd plus drank en dit op voorwaarde dat zij tijdens de ganse duur van het 
toernooi beschikbaar zijn. 
 
 

G. Disciplinaire Commissie , schorsingen en uitsluitingen.  
 
Artikel 32 
Niet-betaling van de verzekeringsbijdrage van een club kan aanleiding geven tot schorsing of 
onmiddellijke uitsluiting uit ABC Vlaanderen na beslissing van de algemene vergadering.  
 
Artikel 33 
Drug- of dopinggebruik leidt automatisch tot uitsluiting. ABC Vlaanderen onderschrijft het 
dopingbestrijdingbeleid van het WADA en onderwerpt zich aan de richtlijnen aangaande het 
medisch verantwoord sporten van de Vlaamse Overheid. Disciplinaire commissie zal hierover 
uitsluitsel geven. 
 
Artikel 34 
Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan aanleiding geven tot uitsluiting of 
schorsing uit ABC Vlaanderen na beslissing door raad van bestuur en disciplinaire commissie en 
dit door meerderheid van stemmen op de algemene vergadering. Overeenkomstig het decreet 



van 24/07/1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, 
worden de rechten van verdediging gewaarborgd. 
 
 

H. Selectiecriteria voor WAKO Team Belgium  
 
Artikel 35 
Van zodra er 2 kandidaten zijn voor een zelfde gewichtsklasse zal er een selectie plaatsvinden.  
 
Artikel 36 
Er zal een ranking worden gemaakt per gewichtscategorie waarbij de Belgische tornooien doch 
ook de prestaties in het buitenland in rekening ( alle Open nationale kampioenschappen in het 
buitenland van WAKO ) zullen worden genomen. De hoogst geklasseerde kandidaat per 
gewichtsklasse zal worden geselecteerd.  
 
Artikel 37 
ABC Vlaanderen zal bij deelnames aan EK’s en WK’s en eventueel Olympische Spelen, nagaan of 
er een subsidie kan worden aangevraagd conform het decreet dd. 13 juli 2001 van de Vlaamse 
Gemeenschap.  
 
 

I. Licenties en ongevallen 
 
Artikel 38  
De licenties zullen volledig ingevuld en samen met 1 pasfoto en een kopie van de identiteitskaart 
worden bezorgd aan het secretariaat. Mits betaling van 35 € / lid op de zichtrekening van ABC 
Vlaanderen. 
 
Artikel 39 
De clubs zorgen er steeds voor dat alle leden van de club en de bestuurders van de club 
beschikken over een geldige vergunning bij ABC Vlaanderen. Leden zonder vergunning bij ABC 
Vlaanderen kunnen niet deelnemen aan kampioenschappen of andere evenementen ingericht 
door ABC Vlaanderen, tenzij het gaat om een eenmalig evenement waarvoor een extra 
verzekering werd aangegaan.  
 
Artikel 40 
Clubs die activiteiten organiseren die openstaan voor niet-leden of leden van andere clubs 
aangesloten bij ABC Vlaanderen, zoals stages, kampioenschappen, opendeurdagen, etc., dienen 
deze activiteit minstens een maand op voorhand te melden aan ABC Vlaanderen en aan de 
verzekeraar Arena. De eventuele bijkomende premies die worden geheven door Arena zullen 
onmiddellijk door de clubs worden betaald. Bij niet melding of niet voldoen van de bijkomende 
premie, handelt de club op eigen risico en zal ABC Vlaanderen niet verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld. ABC Vlaanderen kan de club uitsluiten overeenkomstig de regels van de 
statuten in het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 41 
Clubs die activiteiten organiseren en gebruik maken van de gewone en/of aanvullende 
verzekering van ABC Vlaanderen, worden gevraagd het logo van ABC Vlaanderen te vermelden 
op het promotiemateriaal voor het evenement.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglementering Pointfighting 

 

ART. 1.  DEFENITIE 
Pointfighting is een kickboks discipline waarbij punten gescoord moeten worden op techniek 
maar vooral op een gecontroleerde en snelle manier. Het is een punt/stop systeem dat word 
gevochten op een tatami. Pointfighting is een technische discipline die bestaat enkel uit hand en 
voettechnieken. 
 

ART. 2.  REGLEMENT BIJ KAMP 
De kampers komen op de tatami en raken elkaars handschoenen aan. Dan verplaatsen ze zich op 
vechtafstand en wachten op de term FIGHT van de scheidsrechter. Na het starten van de kamp 
houdt de scheidsrechter de kamp onder controle. Bij het zien van een punt roept de 
scheidsrechter STOP. De kampers gaan terug naar hun beginpositie op de mat. De tijd wordt niet 
stopgezet, dit enkel bij TIME te roepen naar de controletafel. Dit gebeurt alleen als de 
scheidsrechter het nodig acht om exits of waarschuwingen te geven. 
 
Er mogen twee coaches aanwezig zijn per tatami. Ze moeten wel in de stoel blijven zitten.  
 
Tijdens de kamp is het verboden om een coach te zien op de tatami. Deze kan na officiële 
waarschuwing van de tatami of coachstoel verwezen worden. Officiële waarschuwingen zullen 
er dan ook op volgen. 
 
Enkel de scheidsrechters kunnen de tijd doen stoppen, coaches kunnen het vragen maar enkel 
als de scheidsrechter er in toestemt, zal deze de tijd stopzetten. Stop-time moet men steeds tot 
minimum herleiden. 
 

ART. 3.  BEVELEN IN DE KAMP  
 Fight: Dit om de kamp te starten, ook na een onderbreking (exit, waarschuwing) 
 Shake Hands: alleen bij de start van de kamp 
 Stop: Stop wordt geroepen bij het zien van een punt, de kampers gaan terug naar hun 

beginpositie, de tijd wordt niet gestopt 
 Stop time: scheidsrechter maakt een T met de hand, de tijd word gestopt voor een belangrijk 

iets, de scheidsrechter moet wel uitleggen waarom de tijd gestopt wordt. 
 Time: De scheidsrechter maakt een T met de handen, klok wordt gestopt. Dit gebeurd om 

waarschuwingen of exits te geven. De kamper kan ook time vragen (hand opsteken) 
wanneer de protectie niet goed meer zit. Bij kwetsuren of dergelijke zaken kan de 
scheidsrechter steeds time roepen. 

 

ART. 4.  TOEGELATEN PLAATSEN OM TE SCORE  
 Hoofd: De voorkant, zijkant, achterkant en het voorhoofd zijn de plaatsen die een punt 

bepalen 
 Romp: voor- en zijkant van de romp zijn toegelaten 
 Been: enkel en onderkant voet zijn toegelaten alleen bij een voetveeg 

 

ART. 5.  VERBODEN PLAATSEN OM TE SCOREN  
 De bovenkant van het hoofd 
 De rug is verboden zone (nieren en ruggengraat) 
 De bovenkant van de schouders 
 De nek  
 Onder de gordel (behalve bij een voetveeg) 



 Alle blinde en niet gecontroleerde technieken in het algemeen 
 

ART. 6.  TOEGELATEN TECHNIEKEN  
 Kick: Front, side, back, roundhouse, hook (enkel voetzool) crescent, axe (enkel voetzool) 

jumping, spinning, jump kick 
 Hand : punch , back fist (not spinning / turning) ridge hand , hook punch 
 De voetveeg: Onder de enkel, om met een veeg te scoren moet de aanvaller altijd met beide 

voeten op de grond staan, er mag geen ander lichaamsdeel de grond raken. Als de 
tegenstander op de grond valt zal er een punt gegeven worden. (dit is echter zeer gevaarlijk 
voor kwetsuren daarom moet deze goed uitgevoerd worden, Een veeg gebeurd op het 
voorste been op de voetprotectie) 

 

ART. 7.  VERBODEN TECHNIEKEN EN ACTIES 
 Andere technieken dan deze in art 6 beschreven 
 Spinning back fist 
 Vermijden of weigeren te vechten 
 Zich op de grond laten vallen zonder enige reden 
 De area buiten te stappen (exit) 
 Gemeen of agressief vechten 
 Onsportief gedrag: een kamper kan maar één waarschuwing krijgen zonder straf, bij verder 

onsportief gedrag volgen er minuspunten of zelfs diskwalificatie 
 Vasthouden van de tegenstander 
 Het aanvallen of verbaal agressief zijn tegen een scheidsrechter of verantwoordelijke, een 

kamper kan maar één waarschuwing krijgen zonder straf, bij verder onsportief gedrag 
volgen er minuspunten of zelfs diskwalificatie 

 Grond aanval 
 Spuwen 
 Een tegenstander die op de grond zit nog eens extra aanvallen, de scheidsrechters moeten 

direct ingrijpen en stoppen, een kamper kan maar één waarschuwing krijgen zonder straf, 
bij verder onsportief gedrag volgen er minuspunten of zelfs diskwalificatie 

 De handschoenen uit laten glijden om een groter bereik te hebben, de handschoen moet vast 
op de pols zitten, waarschuwing volgt 

 Men mag geen hand op te steken dat er een probleem is als men in de hoek gedwongen word 
 Coaches: discussie voeren over score al dan niet gegeven 
 Het aanvallen van of reageren van een official 
 Duwen, grijpen zonder reden of andere agressieve zaken  

 

ART. 8.  CRITERIA IN SCORE  

Kampen met een juiste techniek, moeilijk maar een noodzaak. De vuist op een gecontroleerde 
juiste manier maakt een “ clean “ contact en scoort. De scheidsrechter en hoekscheidsrechters 
moeten de techniek en het contact zien, een punt geven op gehoor van contact is niet toegelaten. 
Ook moet de kamper oogcontact hebben of kijken naar het doel tijdens de techniek.  
 
Alle technieken moeten gebeuren met gecontroleerde kracht, hard contact is niet toegelaten. 
Simpele contacten, wrijven of wat geduw, daar worden geen punten voor gegeven. 
 
Wanneer een kamper een “ jump kick “ doet, zowel aanvallend of verdedigend dan moet men 
altijd binnen de tatami landen om een punt te kunnen scoren, ook balans moet er zijn, men mag 
de mat niet met een ander lichaamsdeel raken dan de voeten. ALS de kamper buiten land bij een 
aanval is er geen punt maar ook geen waarschuwing voor exit. 
 



Wanneer de kamper uit balans is en de mat raakt met hand of knie, zal er geen score zijn. Als het 
niet zijn fout is of door een duw van de tegenstander dan zal er wel een punt toegekend worden. 
 

ART. 8.1.  SCORES VAN DE SCHEIDSRECHTER  
Scheidsrechters en hoekscheidsrechters zullen hun beslissingen maken naar wat ze zien. 
Offials kunnen geen beslissingen veranderen na meerderheid bij de scheidsrechters. Als 
er een technische fout gebeurd op een tatami of aan de tafel, dan zullen de officials en 
scheidsrechter duidelijkheid moeten maken en de zaak oplossen. Als er een 
scheidsrechter een fout maakt, maar de officials vragen meerderheid, dan mag de 
“observer “ de officials en scheidsrechters samen roepen om duidelijkheid. Als er grote of 
dwingende fouten worden gemaakt tegenover het reglement dan mag de “observer “ een 
beslissing herroepen of zelfs van scheidsrechter wisselen, enkel bij een “ materiële “ fout. 
Dat is een verkeerde puntentelling of dat men een punt heeft toegekend na het vallen of 
het aanraken van de tatami met de vuist. De “ observer “ en officials moeten toezien dat 
de scheidsrechters hun werk professioneel doen. Een scheidsrechter mag niet zelf een 
punt toekennen, enkel in meerderheid. 

 

ART. 8.1.1  PUNTEN 
De scheidsrechters moeten onmiddellijk bij een score de hand omhoog steken, 
niet twijfelen, en naar de kamper die scoort wijzen. Om deze score te doen gelden 
moeten er dan minimum twee scheidsrechters dezelfde mening hebben, 
meerderheid dus. Wanneer twee van de drie scheidsrechters beide armen 
omhoog steken, dan worden beide kampers beloond met een punt. Als de referee 
beide armen omhoog steekt (punten voor beide kampers)en andere 
scheidsrechters voor een andere kamper dan zullen er ook scores gegeven 
worden. Als er een scheidsrechter twee punten geeft voor een kick en een andere 
één punt dan moet de scheidsrechter vragen of het om dezelfde techniek gaat, zo 
ja dan geeft hij dit punt, zo niet wordt er geen score gegeven. In een situatie dat er 
twee of drie scheidsrechters beide armen omhoog steken, dan worden alle twee 
de kampers beloond met een score. 
 

ART. 8.1.2.  GEEN PUNTEN 
De handen worden gekruist voor zich uit gehouden, de scheidsrechter heeft geen 
geldige score in een goede techniek gezien. Als er maar één scheidsrechter score 
heeft gezien wordt er geen punt toegekend.  

 

ART. 8.1.3.  TOEKENNEN VAN PUNTEN 
Als de scheidsrechter een punt heeft gezien moet hij het nog toekennen. Eerst 
moet hij STOP roepen, dan het toekennen met de hand. Dan wordt het punt 
toegekend met meerderheid der scheidsrechters. Het is heel belangrijk dat de 
scheidsrechters “direct” het punt toewijzen. 
 

 Een vuist op de romp of op de voor-, zij- of achterkant van het hoofd 
    1 punt 

 Een veegtechniek op het voorste been op de voetprotectie  
   1 punt 

 Een traptechniek op de romp      
   1 punt 

 Een voet op de voor-, zij- of achterkant van het hoofd   
   2 punten 

 Een gesprongen traptechniek naar de romp en steunbeen hoog genoeg 
opgetrokken  2 punten 



 Een gesprongen traptechniek naar het hoofd en steunbeen hoog genoeg 
opgetrokken  3 punten 
 

ART. 8.1.4.  OVERZICHT TOEKENNEN VAN PUNTEN 
Na elk gezien punt wordt er STOP geroepen, het punt wordt meteen gegeven 
door scheidsrechter en hoekscheidsrechters. De winnaar is de kamper die de 
meeste punten heeft als de tijd is verlopen. Indien een kamper een voorsprong 
van tien punten verschil heeft gemaakt, dan word de kamp stopgezet en is deze 
kamper gewonnen. 
Andere manieren om te winnen zijn door diskwalificatie door een te hoog aantal 
“exits” of “ warning “ 

 

ART. 9.  WAARSCHUWINGEN EN EXITS 
Waarschuwingen of “ warning “ zullen gegeven worden in een duidelijke taal, volmondig 
duidelijk tegenover de kamper en coach. Voor de scheidsrechter een waarschuwing kan geven 
moet deze eerst de tijd stopzetten. De andere scheidsrechters samen roepen voor overleg, 
daarna kan men bij meerderheid een waarschuwing geven aan de kamper.  
 

“ Exit “ is het buitenstappen van de mat.  
 1e exit: officiële waarschuwing voor de kamper 
 2e exit: officiële waarschuwing voor kamper en coach en -1 punt 
 3e exit: officiële waarschuwing voor kamper en coach en -1 punt 
 4e exit: diskwalificatie 

 
“ Warning “ bij fouten tegen het reglement 
 1e warning: officiële waarschuwing voor de kamper 
 2e warning: officiële waarschuwing voor kamper en coach en -1 punt 
 3e warning: officiële waarschuwing voor kamper en coach en -1 punt 
 4e warning: diskwalificatie 
 

ART. 9.1.  DISKWALIFICATIE 
Als er een diskwalificatie is zal de scheidsrechter dit steeds bepalen in samenspraak met 
de andere hoekscheidsrechters en dit steeds volgens een procedure. Als een kamper de 
mat verlaat “ EXIT “ zonder geduwd of geslagen te zijn, maar wel door zijn eigen schuld 
de mat heeft verlaten, zal deze een Exit krijgen. Bij een tweede en een derde maal zal er 
een minuspunt volgen, bij een vierde exit volgt diskwalificatie.  
 
Buitenstappen is zelfs al geldig met één voet volledig af de mat. Ook exit word bepaald bij 
meerderheid.  

 

ART. 10.  HANDSIGNALEN  
 Verbale waarschuwing: vinger opgestoken voor zich uit 
 Officiële waarschuwing: vinger opgestoken voor zich uit, andere vinger wijzend naar de 

elleboog 
 Diskwalificatie: armen gekruist voor de romp 
 Geen score: handen gekruist naar beneden wijzend 
 Geen score gezien: handen voor de ogen  

 

ART. 11.  INBREUKEN OP DE REGLEMENTEN 
 Gebruik van verboden technieken 
 Weigeren te vechten 
 Wegdraaien van de aanvaller 



 Vallen zonder reden om tijd te winnen 
 Commentaar op de scheidsrechterlijke beslissingen 
 Onsportief gedrag 
 Roepen tegen de scheidsrechter 
 Weloverwogen exit om de kamp te winnen 

 

Ook wanneer een coach inbreuk pleegt tegen deze reglementen kunnen er waarschuwingen 
gegeven worden tegen de kamper. Heel grote overtredingen kunnen direct zonder een 
waarschuwing een minus punt opleveren bijvoorbeeld buiten stappen in de laatste 5 seconden van 
de kamp ook al heeft men geen exit op zijn conto staan. 
 

Alleen een scheidsrechter kan een kamp doen stoppen. De kamp moet altijd eerst gestopt worden 
vooraleer hij een penalty kan geven. Een kamper kan vragen de tijd te stoppen door zijn hand op te 
steken, daarna zal de referee de tijd doen stoppen door het roepen van TIME. Deze enkel voor een 
kwetsuur of het hebben van een probleem met de protecties.  
 

ART. 11.1.  MOGELIJKHEDEN VOOR EEN TIME-OUT 
 Kwetsuur 
 Als de scheidsrechters overleg willen plegen  
 Als de scheidsrechter met coach of kamper wil discussiëren 
 Om de veiligheid van de kampers te garanderen 
 Als fair play in het gedrang komt 

 
TIME wordt niet geroepen bij het toekennen van de punten enkel bij voorgaande stellingen 

 

ART. 12.  KWETSUREN 

Bij kwetsuur van een van de kampers zal de scheidsrechter de kamp stop zetten voor medisch 
toezicht op de kamper. Deze dokter of verpleger heeft dan twee minuten de tijd om de kamper te 
helpen. Bij een te erge kwetsuur kan deze beslissen om de kamp stop te zetten, zelfs coach of 
scheidsrechter kunnen niet ingaan op de beslissing van de dokter. Nu moeten de scheidsrechters 
bekijken wat de oorzaak was van deze kwetsuur, hiervan word dan bekeken of er een winnaar is 
of niet. 
 

ART. 13.  PROCEDURES BIJ KO, RSC, RSC-2, KWETSUUR 

Als een kamper KO gaat of een licht hoofd-trauma heeft tijdens een kamp zal de scheidsrechter 
de kamp stop zetten en deze laten nakijken door dokter of zelfs verwijzen naar een ziekenhuis. 
 

Als een kamper KO gaat of een licht hoofd-trauma heeft tijdens een kamp dan zal deze niet aan 
wedstrijden mogen deelnemen gedurende een periode van 4 weken na de KO. 
 

Als een kamper KO gaat of een licht hoofd-trauma heeft tijdens een kamp voor de 2e keer in een 
periode van 3 maanden dan zal deze niet aan wedstrijden mogen deelnemen gedurende een 
periode van 3 maanden tellende vanaf de 2e KO. 
 

Als een kamper KO gaat of een licht hoofd-trauma heeft tijdens een kamp voor de 3e keer in een 
periode van 12 maanden dan zal deze niet aan wedstrijden mogen deelnemen gedurende een 
periode van 12 maanden tellende vanaf de 3e KO. 
Naargelang de ernst van de trauma of KO kan de dokter de periode verlengen, ook in het 
ziekenhuis kan men dit doen na scans of verdere observatie. Deze periode geld voor elke 
discipline, ook kunnen deze beslissingen nooit veranderd worden door derden. 
 



De scheidsrechter zal deze beslissingen doorvermelden op het WAKO-paspoort zodat deze 
periode van niet vechten officieel wordt. 
 

Na deze periode moet de kamper na een officieel onderzoek en CT scan goedgekeurd worden en 
een officiële medische verklaring hebben dat hij terug in competitie mag komen 
 

ART. 13. 1  ALGEMENE PROCEDURES BIJ KWETSUREN 
Naast KO of RSC kan ook een dokter een stop-periode geven aan de kamper bij een 
kwetsuur.  

 

ART. 14.  GRAND CHAMPION EN TEAM –FIGHTS 
 

ART. 14.1.  GRAND CHAMPION 
In Internationale toernooien en World cups is er en categorie genaamd de “ Grand 
champion “, dit is een open categorie waaraan er geen gewichtsklassen zijn verbonden 

 

ART. 14.1.1.  ORIGINELE GRAND CHAMPION 
Alleen de winnaars van de verschillende klassen nemen deel aan deze kampen. 

 

 OPEN GRAND CHAMPION:  
 Alle kampers kunnen hier aan deelnemen op voorwaarde dat ze hiervoor 
vooraf  zijn ingeschreven gedurende het tornooi. Er is een open trekking 
zonder classificatie. De wedstrijden zijn altijd 1 ronde van 3 of 2 minuten. 
Er kunnen geen time-outs genomen worden door de kampers. De 
reglementen en beschermingsmaterialen zijn dezelfde als bij de normale 
kampen.  
 Het type Grand Champion moet vermeld worden op de officiële 
uitnodigingen  voor het tornooi. 

 Er zijn nooit Grand Champion wedstrijden op een WK of een Continentaal 
 kampioenschap. 

 

ART. 14.1.2.  TEAM FIGHT 

 

ART. 14.1.3. WERELD OF CONTINENTALE KAMPIOENSCHAPPEN: 
 Een team van 3 mannen en 1 dame 
 Als een team niet meer compleet is kan het niet meer aan deze competitie 

deelnemen 
 Er kunnen enkel kampers deelnemen die aan de individuele kampen hebben 

deelgenomen 
 Er mag een vrouwelijke en mannelijke reserve zijn 
 Er kan enkel deelgenomen worden in eigen klasse (senior, junior, older 

cadets en younger cadets) 
 Er wordt getost om te starten, de eerste brengt de eerste kamper naar voor 
 Alle kampers moeten klaar staan om te vechten 
 Er zijn geen klassen of categorieën 
 Er mogen enkel deelnemers zijn van hetzelfde land 
 Elk gevecht is er een van 1 ronde van 2 minuten 
 Time out is niet mogelijk 
 Het team met de meeste punten is winnaar, Alle punten, exits en warnings 

worden opgeteld. 
 



ART. 14.1.4.  UITZONDERINGEN BIJ WORLDCUPS EN INTERNATIONALE 
TORNOOIEN: 
 Wedstrijden kunnen verschillen naar keuze van promotor of organisator 
 Er mogen ook kampers van verschillende nationaliteiten in een team zitten 
 Andere samenstellingen zijn mogelijk; 4 kampers (3 man / 1 vrouw) 5 

kampers (4 man / 1 vrouw) 5 kampers (5 man) 3 kampers (3 vrouwen) 
 

ART. 15.  PROCEDURE BIJ KWETSUREN BIJ TEAM FIGHT 
In het geval van een kwetsuur waar een kamper na medische beslissing niet meer mee verder 
kan of wil kampen, wordt de volgende regel toegepast: het andere team wint de wedstrijd en 
krijgt een bonus van 10 punten. 
 

ART. 16.  TOUCHING GLOVES 
Handen schudden of touching gloves is een vorm van fair play en gezonde sportieve rivaliteit. Bij 
elke start van de kamp en na de partij worden de handen geschud. 
 

ART. 17.  WAKO EN DRUGGEBRUIK 
Wako volgt alle WADA doping reglementen, er wordt niets van doping getolereerd en schorsing 
is dan ook het logisch vervolg. 
 

ART. 18.  NOTA:  
Deze tekst is voor zowel mannelijke als vrouwelijke personen opgesteld. 

ART. 19.  WEGING 
Bij de WK of continentale kampioenschappen zullen de kampers allemaal officieel gewogen 
worden en dit maar 1 keer. Deze weging wordt officieel gebruikt bij het indelen in de juiste 
klassen. 
Mocht het een kamper niet lukken om in de categorie te geraken waarvoor hij is ingeschreven, 
dan is het toegelaten om de kamper te verplaatsen naar een andere reeks. Dit enkel op 
voorwaarde dat deze reeks nog niet is ingenomen door een andere kamper van hetzelfde land. 
Het is toegestaan om kampers te wisselen van reeks voor het einde van de weging en medische 
check-up op voorwaarde dat ze beiden vooraf geregistreerd voor deelname. 
 

Meer details betreffende wegingen op www.wakoweb.com in hoofdstuk 2 van de algemene 
regels voor tatamisporten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglementering Light Contact 

 

ART. 1.  DEFENITIE 
Wedstrijden in het Light Contact Kick Boxing horen te verlopen zoals de naam luid, met goed 
gecontroleerde technieken. In het light contact wordt er continu gevochten totdat de 
hoofdscheidsrechter het gevecht onderbreekt met STOP of BREAK. De kampers gebruiken 
technieken van het full contact, maar met als verschil dat in het light contact deze technieken 
goed gecontroleerd moeten zijn wanneer zij landen op 1 van de legale raakvlakken. Diezelfde 
controle geld voor zowel stoot- als traptechnieken. Light contact is ontworpen om een 
tussenstage te hebben tussen het semi contact en het full contact kickboksen. Er wordt 
gevochten met een doorlopende tijd. De hoofdscheidsrechter geeft geen punten aan de kampers, 
maar zorgt er enkel voor dat deze de regels respecteren. 3 hoekscheidsrechters geven punten 
aan de kampers door gebruik te maken van de klikkers en de W.A.K.O. Score-papieren of 
Computergestuurde W.A.K.O. Software. 
 

ART. 2.  WEGING 
Als de kamper zich aanbiedt bij de weging dient deze zijn sportpass (verzekering) voorleggen 
aan de scheidsrechter die de weging uitvoert. De kamper dient zich te wegen in ondergoed en 
het gewicht dat dan op de weegschaal verschijnt, is zijn exacte gewicht en aan de hand hiervan 
word deze ingedeeld in zijn/haar gewichtsklasse. Als de kamper zich maximum 500gram boven 
zijn gewicht bevindt, heeft hij de mogelijkheid om een tweede weging aan te vragen voor het 
sluiten van de weging. 
 

ART. 3.  REGELS TIJDENS HET GEVECHT 
 Kampers stappen op de tatami, laten het materiaal controleren door de hoekscheidsrechter, 

stappen naar de center, touch gloves. Ze zullen dan naar achter stappen en de 
gevechtshouding aannemen, waarin ze wachten tot de hoofdscheidsrechter het gevecht 
begint met het woord “FIGHT”. 

 De tijd wordt enkel gestopt door de hoofdscheidsrechter, door het woord “TIME” uit te 
spreken richting de controletafel terwijl hij de hoofdletter “T” vormt met zijn handen. De 
hoofdscheidsrechter mag niet praten tegen de kampers terwijl de wedstrijd aan de gang is, 
tenzij hij de tijd heeft gestopt. 

 Een kamper heeft het recht op 2 coaches tijdens zijn gevecht, op voorwaarde dat beide 
coaches op de stoel blijven aan de kant van de tatami. 

 Coaches mogen de tatami niet betreden tijdens een wedstrijd, en coaches mogen in geen 
geval de hoofd- of hoekscheidsrechters onderbreken/storen. Het is niet toegelaten dat 
coaches de prestaties van een scheidsrechter in twijfel trekken tijdens de wedstrijd. 

 Alleen de hoofdscheidsrechter kan de tijd stopzetten, een kamper mag verzoeken de tijd stop 
te zetten wanneer er iets mis is met zijn materiaal of om een kleine blessure te laten 
bekijken, de hoofdscheidsrechter is niet verplicht om dit verzoek in te willigen als hij voelt 
dat dit ten koste gaat van de andere kamper. Tijd stopzetten word zo weinig mogelijk 
gedaan. 

 Als de hoofdscheidsrechter voelt dat een kamper verzoekt de tijd stop te zetten om te rusten, 
of om een scoringskans van zijn tegenstander te blokkeren, heeft de hoofdscheidsrechter het 
recht om een waarschuwing te geven aan deze kamper. Als deze kamper het gevecht blijft 
stilleggen kan de hoofdscheidsrechter na overleg met zijn hoekscheidsrechters beslissen om 
de kamper te diskwalificeren met als reden “weigert te vechten”. 

 
 

 
 



ART. 3.1.  MATERIAAL VOOR LIGHT CONTACT 
Voor de mannen: 
 Helm (moet dicht zijn bovenaan) 
 Mondstuk 
 Bokshandschoenen dicht aan de binnenkant (minimum 10oz, kinderen –12jaar 

minimum 8oz) 
 Tok/Cup 
 Scheenbescherming (zonder voetflap) 
 Safety kick (de hiel moet gesloten zijn en de tenen moeten bedekt zijn) 

 
Voor de vrouwen: 
 Helm (moet dicht zijn bovenaan) 
 Mondstuk 
 Borstbescherming 
 Bokshandschoenen dicht aan de binnenkant (minimum 10oz, kinderen –12jaar 

minimum 8oz) 
 Tok/Cup 
 Scheenbescherming (zonder voetflap) 
 Safety kick (de hiel moet gesloten zijn en de tenen moeten bedekt zijn) 
 
Ook dient er gecontroleerd te worden op oorbellen, piercings en lange teennagels. 
Bandages rond de handen/polsen zijn toegestaan in light contact. 
 

ART. 4.  TERMEN VOOR DE SCHEIDSRECHTER 
 “TIME” 

De scheidsrechter vormt de hoofdletter “T” met zijn handen, zo kan de persoon die de 
tijd bijhoudt de tijd stopzetten totdat de scheidsrechter het woord “FIGHT” uitspreekt. 
Wanneer de scheidsrechter het woord “TIME” uitspreekt moet hij de reden geven 
waarom hij de tijd stillegt. 
De scheidsrechter legt het gevecht stil als: 
o hij een waarschuwing geeft aan een kamper (de tegenstander dien in de neutrale 

hoek te gaan staan) 
o wanneer een kamper hierom vraagt door zijn hand op te steken (de tegenstander 

dien in de neutrale hoek te gaan staan) 
o wanneer de scheidsrechter het nodig vind dat 1 van de kampers zijn materiaal moet 

in orde brengen 
o wanneer de scheidsrechter ziet dat een kamper geblesseerd is en er een dokter moet 

komen (de dokter mag maximum 2 minuten helpen, indien er na 2 minuten nog 
verzorging nodig is moet de geblesseerde kamper forfait geven) 

o als een kamper buiten de ring stapt 
 “STOP” 

Wanneer de kampers moeten stoppen met vechten 
 “FIGHT” 

Wanneer de kampers moeten beginnen met vechten of het gevecht hervatten 
 “BREAK” 

Wanneer de kampers clinchen of wanneer ze zo dicht bij elkaar staan dat er geen 
technieken meer mogelijk zijn, de kampers moeten nu eerst wat afstand nemen alvorens 
het gevecht te hervatten 

 “SHAKE HANDS” 
Bij het begin van het gevecht, de kampers dienen met de handschoenen tegen elkaar te 
tikken. 

 
 



ART. 5.  LEGALE RAAKVLAKKEN 
De volgende lichaamsdelen mogen geraakt worden met toegestane technieken om punten te 
scoren: 
 Hoofd 

Aangezicht, zijkant, voorhoofd 
 Lichaam 

Voorkant en zijkant 
 Voet 

Onder de enkel (enkel voetvegen) 
 

ART. 6.  ILLEGALE RAAKVLAKKEN (VERBODEN TECHNIEKEN EN GEDRAG) 
De volgende lichaamsdelen mogen NOOIT geraakt worden in het light contact: 
 Keel, onder de gordel, nieren, rug, benen, gewrichten, geslachtsdelen, achterkant van het 

hoofd of nek 
 
De volgende technieken of gedragingen mogen NOOIT plaatsvinden op de tatami: 
 Aanvallen met de knie, elleboog, hamerslagen, kopstoten, duim en schouder 
- Met de rug naar de tegenstander draaien, weglopen, constant vallen, met opzet clinchen, 

technieken maken zonder te kijken, worstelen, lager duiken dan de tegenstander zijn 
gordelhoogte 

- De tegenstander aanvallen terwijl deze aan het vallen is of al gevallen is 
- Van de tatami stappen (EXIT) 
- Verder vechten nadat de hoofdscheidsrechter “STOP” of “BREAK” heeft geroepen of bij het 

einde van de ronde 

- Olie of vaseline op het aangezicht of lichaam 
- Spinning back fist 
- Axe kick/Cresent kick met de hiel (deze mag enkel met de voet uitgevoerd worden) 
- Hooking kick/Heel kick met de hiel (deze mag enkel met de voet uitgevoerd worden) 
 
Overtredingen van 1 van de bovenstaande reglementen kunnen leiden tot waarschuwingen, 
minus punten of zelfs diskwalificatie, gezien hoe zwaar de overtreding was. 

 
ART. 7.  LEGALE TECHNIEKEN 
- Kicks 

Front kick, Side kick, Roundhouse/Turn kick, Heel/Hooking kick, Crescent/Axe kick, 
Voetveeg, gesprongen trappen 

- Stoten 
Jab, Cross, Hooks, Uppercuts, Swings, Ridge Hand, Backfist 

- Voetvegen 
Technieken onder de enkel staand uitgevoerd zijn toegelaten 

 
Hand- en been technieken moeten ongeveer evenveel uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat een 
kamper niet kan winnen enkel door boksen of enkel door trappen, de kamper moet een goede 
variëteit kunnen aantonen door zowel te trappen als te boksen en dit met de nodige controle 
over de technieken. 

 

ART. 8.  CRITERIA IN SCORE 
Elke legale gecontroleerde techniek uitgevoerd binnen de wedstrijdtijd, gegeven met snelheid, 
balans en gerichtheid moet geteld worden als punt als deze contact maakt met de toegestane 
raakvlakken. Een techniek die op de dekking, ongecontroleerd of duwend gegeven wordt, word 
niet geteld als punt. De scheidsrechters moeten het contact gezien hebben, dus als je het contact 
hoort maar niet ziet, kan u geen punt toekennen. Ook belangrijk is dat de kamper kijkt terwijl hij 



zijn techniek uitvoert, een kamper die naar de andere kant kijkt terwijl hij een trap of stoot 
richting tegenstander geeft, mag geen punten toegekend worden. 
Een gesprongen techniek, moet na het contact met te tegenstander geland worden binnen de 
tatami, als de kamper buiten de tatami landt, mag er geen punt toegekend worden. Hetzelfde 
geld voor zijn balans, als hij na de techniek valt of de grond raakt moet een ander lichaamsdeel 
dan zijn voeten, kan er geen punt toegekend worden, Tenzij de kamper zijn balans verliest door 
het toedoen van zijn tegenstander (duwen, trekken, illegale techniek) en daardoor valt, mag het 
punt van de gesprongen techniek wel toegekend worden. 
 

ART. 8.1.  PUNTEN 
De punten die toegekend kunnen worden in het Light Contact zijn: 
- Alle stoten 

  1 punt 

- Trappen op het lichaam 
1 punt 

- Voetveeg (waardoor de tegenstander zijn balans verliest en de grond raakt met een 
ander lichaamsdeel dan zijn voeten) 
 1 punt 

- Trap naar het hoofd 
 2 punten 

- Gesprongen trap naar het lichaam 
2 punten 

- Gesprongen trap naar het hoofd 
3 punten 
 

ART. 8.2.  PUNTEN TOEKENNEN 
In het light contact werken de hoekscheidsrechters met klikkers. Dit zijn apparaatjes 
waarmee je door op een knop te duwen gemakkelijk de scores kan bijhouden voor beide 
kampers. 
 
Elke ronde worden de punten nagekeken en ingevuld op het officiële W.A.K.O. 
wedstrijdblad en de klikkers worden terug naar 0 gedraaid.  
De Scores: 
- Bij een exact gelijke stand   = 10 – 10 
- Bij 7 of minder punten verschil  = 10 – 9 
- Bij 8 of meer punten verschil  = 10 – 8 
 
Het is verplicht om ook de scores voor elke ronde bij op het blad te vermelden. 
 

ART. 8.2.1  INDIEN GELIJKE STAND 
Als na alle rondes de stand gelijk blijkt te zijn, dan moeten de scheidsrechters de 
volgende criteria in acht nemen om tot de winnaar te komen (in deze volgorde):  
 Voordeel in de laatste ronde: 

De kamper die de laatste ronde heeft gewonnen, wint de wedstrijd, omdat dit 
getuigt dat hij over een betere aanval, conditie, doorzettingsvermogen en 
wilskracht beschikt. 

 
 Stand in elke ronde:  

Als de derde rond gelijk is geëindigd, dan worden alle toegekende punten 
samengeteld van elke ronde, daarom is het belangrijk om zeker altijd de 
stand van de klikkers na elke ronde op te schrijven. De winnaar is dan degene 
met de hoogste score. 

 



 De opmerkingen:  
Als na dit alles de stand nog steeds gelijk blijkt te zijn, dan gaan de 
scheidsrechters over naar de opmerkingen die op het officiële W.A.K.O. blad 
staan om zo de winnaar aan te wijzen. 
 
Deze opmerkingen die vermeld staan op het W.A.K.O. blad zijn: 
o Better in last round (beter in de laatste ronde) 
o More active (meest actieve vechter) 
o More kicks (meeste trappen) 
o Better defence (beste dekking) 
o Better style and techniques (betere stijl en meer techniek) 

 
 Een vuist op de romp of op de voor-, zij- of achterkant van het hoofd 

    1 punt 
 Een veegtechniek op het voorste been op de voetprotectie  

   1 punt 
 Een traptechniek op de romp      

   1 punt 
 Een voet op de voor-, zij- of achterkant van het hoofd   

   2 punten 
 

ART. 8.2.2.  CRITERIA VOOR MINUSPUNTEN 
Criteria voor minuspunten, gegeven enkel door de hoofdscheidsrechter, na een 
waarschuwing: 
 Niet technisch vechten 
 Constant clinchen 
 Het gevecht ontwijken (bukken, rug draaien) 
 Als er niet getrapt word 
 Te hard contact 
 Knock out (met de intentie om een knock out te bekomen = Diskwalificatie) 
 Andere illegale technieken (low kicks, stoten of trappen op niet legale 

raakvlakken, enz.) 
 
ART. 8.3.  BESLISSINGEN 
De volgende beslissingen beëindigen het gevecht: 
 Winnaar door punten 
 Winnaar door diskwalificatie van de tegenstander. 

In moeilijke gevallen mag de hoofdscheidsrechter beslissen om een kamper meteen 
te diskwalificeren zonder waarschuwingen vooraf, dit mag enkel wanneer de 
hoofdscheidsrechter heeft overlegd met zijn hoekscheidsrechters en in volgende 
gevallen: 
o Bij het ongecontroleerd zonder techniek slaan of trappen van de tegenstander 
o Bij het herhaaldelijk slaan of trappen na de stop 
o Bij het onsportief gedragen van een kamper, zoals een scheidsrechter beledigen, 

de tegenstander provoceren of bij het agressief gedragen) 
 Winnaar door het niet opdagen van de tegenstander of door de exits 
 Winnaar wanneer de hoofdscheidsrechter het gevecht stopt. 

De hoofdscheidsrechter kan beslissen om het gevecht te stoppen wanneer het zeer 
duidelijk is dat een kamper fysieke en technische superioriteit vertoont tegenover 
zijn tegenstander, wanneer een kamper niet meer in staat is om zichzelf te 
verdedigen. In geval van een blessure wordt het gevecht gestopt en in dit geval 
gelden de regels besproken als in artikel 15 van dit reglement. 
 



ART. 8.4.  BESLISSINGEN WIJZIGEN 
Alle beslissingen die publiek zijn gemaakt, worden nooit veranderd tenzij: 
 Er ontdekt word dat de punten verkeerd zijn geteld. 
- Er een scheidsrechter ontdekt dat hij een fout heeft gemaakt en de scores van de 

kampers heeft omgewisseld 
- Er duidelijk W.A.K.O. Reglementen zijn overtreden 

 
De Chief Referee zal samen met het W.A.K.O. protest-team overleggen en na deze 
discussie zal de Chief Referee zijn definitieve uitspraak over het incident maken. 
 

ART. 8.5.  PUNTEN TOEKENNEN 
Bij het toekennen van punten moeten volgende regels in acht genomen worden: 
 Alle stoten en trappen moeten raak zijn op lichaam of hoofd. Als de tegenstander op 

de armen of op de blocks stoot of trapt kan er geen punt toegekend worden.  
OPGELET: de hoekscheidsrechter moet het punt kunnen zien, als u het contact hoort 
of denkt gezien te hebben, mag u geen punt toekennen, u kent dus enkel de punten 
toe die u duidelijk kan zien vanuit uw standpunt. 

- U kunt zelf geen strafpunten toekennen, u mag enkel strafpunten toekennen op 
aangeven van de hoofdscheidsrechter, bij een officiële waarschuwing 2 clicks voor de 
andere kamper, en als er een minuspunt toegekend word, dan word dit 
opgeschreven op uw W.A.K.O. scoreblad en word dit na de ronde ingevoerd in de 
eindscore. (zie 8.2.2 – criteria voor minuspunten) 

- Na elke ronde worden de scores opgeschreven op het W.A.K.O. scoreblad en worden 
de eindscores voor de ronde vastgelegd, voor de kamper met het meeste punten 10 
en de tegenstander 9 of 8 naargelang de scores op de klikkers. (zie 8.2 – punten 
toekennen) 

 
ART. 8.6.  PUNTEN GEVEN MET ELEKTRONISCH SYSTEEM 
 Voor alle legale technieken (stoten, trappen of vegen), moeten duidelijk landen op 

toegelaten doelgebieden met snelheid, focus, evenwicht en kracht, de hoekrechter zal 
1 druk geven op de knop van de muis voor een hand techniek en been techniek op 
lichaam.  

 Bij een trap naar het hoofd duwen ze tweemaal op de muis. 
 Als een gesprongen trap op het hoofd wordt gegeven drukken ze die maal op de 

muis. 
 Bij een gesprongen trap op het lichaam drukken ze twee maal op de muis.  
 Geef de juiste kamper de juiste kleur voor aanvang van de wedstrijden om geen 

vergissingen te maken (rode of blauwe hoek).  
 Punten gezien door de hoekrechters worden vanaf de eerste ronde voortdurend 

geteld en toegevoegd aan het elektronisch scorebord dit zal worden gezien door 
iedereen via een scherm dat wordt geplaatst aan de tafel van de jury. 

 Aan het einde van de strijd is de winnaar de concurrent die meer punten scoorde (die 
wordt weergegeven op het elektronische scherm).  

 Als de scheidsrechter een fout of een waarschuwing ziet en dit duidelijk maakt aan 
de hoekrechters dan kunnen de hoofdscheidsrechter en de timekeeper deze 
waarschuwing of fout inbrengen via een muisklik en dit zal dan kunnen worden 
gezien op het elektronische scoresysteem aan het publiek. 

 Als de scheidsrechter een minus punt geeft en hij heeft dit getoond aan de 
hoofdscheidsrechter en de hoekrechters dan zal de timekeeper deze minuspunten 
inbrengen in het elektronische systeem. Het wordt dan getoond op het elektronische 
scherm, 3 punten worden in mindering gebracht voor iedere hoekrechter (in totaal 
dus 9 punten). 



 Het elektronische systeem toont een lopende tijdsscore.  
Iedereen ziet de situatie van punten en resterende tijd in elk moment van de 
wedstrijd. 
 

ART. 8.7.  GELIJKSPEL MET ELEKTRONISCH SYSTEEM 
 Als de wedstrijd, door één of meer hoek rechters eindigt, in een gelijkspel (gelijke 

punten na 2 of 3 ronden afhankelijk per tornooi WK en EK is 3 ronden ), zal om te 
bepalen wie de winnaar is, zal het elektronische noterend systeem automatisch de 
overwinning toewijzen aan de kamper met de hoogste puntenscore in de laatste 
ronde. 

 Overwinnaar toekennen met behulp van fouten en minpunten: Selecteer de kamper 

met minder fouten en minuspunten. De reden is dat deze kamper een meer eerlijke 

wedstrijd leverde.  

 De hoekrechters drukken op de juiste knop die de hoofdscheidsrechter aan het 
elektronisch scorebord als winnaar aangeeft. 
 

ART.8.8.  PUNTEN GEVEN MET CLICKERS EN SCOREKAARTEN 
 Voor alle legale technieken (stoten, trappen of vegen), moeten duidelijk landen op 

toegelaten doelgebieden met snelheid, focus, evenwicht en kracht, de hoekrechter 
doet dit door met de duim op de klikker te duwen van de kamper die een legaal 
toegelaten punt scoorde.  

 De totale klikker score zal worden geregistreerd op het papier na elke ronde. 
 Er wordt ook een notitie gemaakt van de beste kamper en dit per ronde ( zie 7.4 ). De 

kamper met de hoogste score na drie rondes is de winnaar de scheidsrechter 
omcirkeld de winnaar van deze kamp. 

 Opmerking * Alle licht contact wedstrijden zijn op een continue noterend systeem. 
Het is verplicht als geen digitale systeem beschikbaar is voor alle hoekrechters de 
klikkers gebruiken en dit in continentale tornooien en World Championships. 
 

ART. 8.9.  GELIJKSPEL MET CLICKERS 
 Om te bepalen wie de winnaar is, moet een hoekrechter rekening houden met de 

volgende 
Opmerkingen over de WAKO scorecard in dit in de volgende volgorde. 

Deze opmerkingen volgens WAKO Scorecards zijn:  
o beter in de laatste ronde  
o actiever  
o meer kicks  
o beter defensie  
o betere stijl en technieken 

 

ART. 9.  OVERTREDINGEN 

Waarschuwingen kunnen op 2 manieren gegeven worden: 
 Waarschuwingen tegen kamper: een manier om een kamper duidelijk te maken dat hij een 

overtreding heeft begaan, maar dat op dit moment nog geen officiële waarschuwing gegeven 
word. Als de kamper daarna dezelfde fout nog een keer maakt, wordt het sowieso een 
officiële waarschuwing. Het gevecht moet niet noodzakelijk stop gezet worden voor deze 
waarschuwingen 

 Officiële waarschuwingen: bij deze waarschuwing heeft de overtreding wel gevolgen voor de 
kamper, als de hoofdscheidsrechter een overtreding opmerkt die meteen “Official Warning” 
waard is word het gevecht stil gelegd, gaat de hoofdscheidsrechter bij de kamper in 
overtreding staan. Hij wijst met de vinger naar deze kamper om aan te geven aan de 



hoekscheidsrechters dat zij deze waarschuwing in acht moeten nemen en 2 clicks aan de 
andere kamper moeten toekennen. Dit laten zij duidelijk zien door de klikker van de 
tegenstander in de lucht te steken en 2 maal te klikken voor de andere kamper. Er kunnen 
maximaal 2 van deze waarschuwingen gegeven worden, bij een derde overtreding wordt er 
een minus punt toegekend (zie 8.2.2 criteria voor minuspunten). 
 
Volgende acties worden als overtreding gezien: 

 Trappen of stoten onder de gordel 
 Tegenstander met opzet doen struikelen 
 Elleboog- en kniestoten 
 Stoten met hoofd, schouders, boven of onderarm, tegenstander wurgen, tegenstander 

duwen 
 Slaan met open handschoenen, binnenkant van de handschoen of pols 
 Slaan op de rug van de tegenstander, voornamelijk ook nek, hoofd of nieren 
 Constant vallen, op de mat liggen, worstelen 
 Tegenstander aanvallen terwijl deze valt, op de mat ligt of tracht op te staan 
 Clinching zonder reden 
 Slaan terwijl u de tegenstander vasthoudt, of tegenstander naar de stoot toe trekt 
 De tegenstander zijn arm of been vasthouden 
 Het hoofd zover naar beneden buigen dat het onder de tegenstander zijn gordel komt 
 Agressieve/beledigende uitspraken of bewegingen maken tijdens een ronde 
 Niet stoppen met vechten na BREAK of STOP 
 Proberen om iemand te raken, na een STOP voor de hoofdscheidsrechter FIGHT heeft 

uitgesproken 
 De Scheidsrechters tegenspreken of beledigen 
 Ongecontroleerde trappen of stoten (Light Contact = gecontroleerde technieken) 
 Als er al een waarschuwing tegen de kamper is gegeven voor een overtreding en 

deze de overtreding nogmaals herhaalt word er sowieso een “Official Warning” 
toegekend. 

 

De waarschuwingen en officiële waarschuwing zijn een perceptie van de hoofdscheidsrechter, 
als deze van mening is dat een overtreding zo zwaar is dat er meteen een officiële waarschuwing 
of zelfs een minus punt dient gegeven te worden dan heeft de hoofdscheidsrechter het recht om 
deze beslissing te maken. 
In geval van twijfel, heeft de hoofdscheidsrechter altijd de mogelijk om de hoekscheidsrechters 
bij hem te roepen en eventuele informatie op te vragen om zo tot een beslissing te komen. 
 

ART. 10.  STRAFFEN (WAARSCHUWINGEN, DISKWALIFICATIE EN BUITENSTAPPEN) 
Waarschuwingen, minuspunten of diskwalificaties, moeten luid en duidelijk uitgesproken 
worden, zodat zowel kamper, coach en hoekscheidsrechters deze duidelijk kunnen verstaan en 
begrijpen. Wanneer deze uitgesproken worden dient de hoofdscheidsrechter zich voor de 
kamper te positioneren die de overtreding heeft begaan. 
De tijd wordt hiervoor altijd stopgezet, de hoofdscheidsrechter vraagt de Time Stop aan door de 
T-vorm met zijn handen te maken. 
Waarschuwingen en minuspunten worden doorheen de hele match meegedragen. 
 

ART. 10.1.  DISKWALIFICATIE 
Wanneer de hoofdscheidsrechter van mening is dat een diskwalificatie moet plaatsvinden, 
moet hij altijd eerst overleggen met de hoekscheidsrechters en eventueel de Chief referee, 
om zeker geen procedurefouten te maken (tenzij iemand de diskwalificatie krijgt wegens het 
bereiken van 1 minus punt, of 4 exits). 
Het is mogelijk om iemand meteen te diskwalificeren als zijn overtreding zo erg is dat deze 
vraagt om onmiddellijke actie, wel steeds na overleg met alle scheidsrechters. 



 

ART.10.2.  BUITENSTAPPEN 
Indien een kamper vrijwillig buiten de area stapt zonder dat hij geduwd, buiten getrapt of 
gestoot wordt, dient de hoofdscheidsrechter een area waarschuwing te geven, deze worden 
EXITS genoemd en worden niet samen geteld met de officiële waarschuwingen. Bij de derde 
EXIT wordt er een punt afgetrokken bij de kamper, dit punt wordt na de ronde van de 
eindscore afgetrokken. (zie 8.2 – punten toekennen)  
Bij een vierde EXIT wordt de kamper gediskwalificeerd. 
1 voet moet volledig over de lijn zijn vooraleer er kan gesproken worden van buitenstappen. 

 
 1ste Exit Waarschuwing of FIRST EXIT 

 2de Exit Waarschuwing of SECOND EXIT 

 3de Exit Waarschuwing of THIRD EXIT (One Minus) 

 4de Exit Waarschuwing of FOURTH EXIT (Diskwalificatie) 
 

ART. 11.  AANTAL KICKS PER RONDE 
In Light Contact zijn er geen restricties op het aantal trappen per ronde, omdat net zoals in het 
Semi Contact verschillende punten worden toegekend naargelang de technieken. Kampers 
moeten echter zowel stoten als trappen en trachten hier een goede balans in te vinden. Een 
kamper die enkel stoot, mag gewaarschuwd worden door de hoofdscheidsrechter en indien dit 
niet helpt heeft de hoofdscheidsrechter het recht om een “official warning” toe te kennen, 
wegens het niet trappen. 
 

ART. 12.  HANDGEBAREN 
 Verbale waarschuwing: vinger opgestoken voor zich uit 
 Officiële waarschuwing: vinger opgestoken voor zich uit, andere vinger wijzend naar de 

elleboog 
 Diskwalificatie: armen gekruist voor de romp 
 Geen score: handen gekruist naar beneden wijzend 
 Geen score gezien: handen voor de ogen  
 

ART. 13.  COACHES 

1 hoofdcoach en eventueel 1 hulpcoach zijn toegestaan bij elke match om de kamper te 
assisteren. Zij moeten volgende regels respecteren: 
- Alleen de coach of hulpcoach zijn toegestaan om de mat te betreden tijdens de rust 
- Er mag geen advies, hulp of aanmoedigingen gegeven worden tijdens de wedstrijdtijd 

- Zowel coach als hulpcoach mogen beslissen om een gevecht stop te zetten als zijn kamper 
het moeilijk heeft, door middel van een handdoek of spons op de area te werpen 

- Tijdens de wedstrijdtijd is het verboden voor zowel coach als hulpcoach om de area te 
betreden, zij moeten er ook voor zorgen dat er geen materiaal blijft liggen op de area na de 
rust 

- Als de coach of hulpcoach het publiek vraagt om hun kamper aan te moedigen of tekens te 
geven tijdens de wedstrijd kan deze geschorst worden voor het resterende tournament 

- De hoofdcoach of hulpcoach kan eveneens official warnings krijgen en zelfs 
gediskwalificeerd worden bij het niet naleven van het reglement of door zich onsportief te 
gedragen 

 

ART. 14.  HOOFDSCHEIDSRECHTERS EN HOEKSCHEIDSRECHTERS 
Voor een wedstrijd in het light contact zijn er 4 scheidsrechters vereist, 3 hoekscheidsrechters 
die met klikkers de score bijhouden en 1 hoofdscheidsrechter die de wedstrijd in goede banen 
leidt. 



In sommige gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden en kan het aantal scheidsrechters 
per area aangepast worden, dit dient wel steeds in overleg met de Chief Referee te gebeuren. 
 

ART. 14.1.  HOOFDSCHEIDSRECHTER 
De hoofdscheidsrechter moet het gehele gevecht observeren en indien nodig ingrijpen 
wanneer er overtredingen begaan worden door 1 van de kampers. 
De hoofdscheidsrechter moet na elke wedstrijd de W.A.K.O. Score papieren ophalen bij 
elke hoekscheidsrechter en deze ook NAKIJKEN, daarna overhandigt hij alle papieren bij 
de area tafel, zodat deze de winnaar kan bekendmaken. Wanneer de tafel de winnaar 
bekend maakt moet de hoofdscheidsrechter de hand van de winnende kamper in de 
lucht houden. De hoofdscheidsrechter mag de hand van de winnende kamper niet in de 
lucht houden als de area tafel de winnaar nog niet bekend heeft gemaakt. 
De hoofdscheidsrechter moet ook duidelijke tekens en uitleg verschaffen aan de kampers 
wanneer deze overtredingen begaan. 
 

ART. 14.1.1.  BEVOEGDHEDEN VAN DE HOOFDSCHEIDSRECHTERS 
- Een gevecht stoppen als het TE eenzijdig is 
- Een gevecht stopzetten als er een kamper door een illegale techniek gewond 

is, of als hij merkt dat een kamper niet meer verder kan 
- Een gevecht stoppen als een kamper zich onsportief gedraagt, de 

hoofdscheidsrechter moet deze kamper dan diskwalificeren 

- Een gevecht stopzetten als hij een waarschuwing of minus punt wil 
toekennen, hij moet deze duidelijk maken aan de kamper evenals aan de 3 
hoekscheidsrechter, als een kamper 2 official warnings heeft gehad en 1 
minus punt en nog een overtreding begaat dient deze gediskwalificeerd te 
worden 

- Een kamper, coach of hulpcoach diskwalificeren, als deze weigeren de regels 
te volgen 

- Voldoende kennis hebben van het reglement zodat hij de regels kan 
toepassen en indien nodig beslissingen maken voor uitzonderlijke gevallen 
dewelke niet vermeld staan in het reglement 

- Een waarschuwing geven aan een kamper, dit mag maar 1 maal gebeuren. Als 
de kamper de fout nadien nogmaals begaat, dient een official warning 
gegeven te worden. 

 

ART. 14.2.  HOEKSCHEIDSRECHTER 
De hoekscheidsrechter dient het gehele gevecht te bekijken en aan de hand van klikkers 
de winnaar bepalen van een wedstrijd.  
De hoekscheidsrechter mag tijdens de wedstrijd niet praten met de kampers, andere 
hoekscheidsrechters, of iemand anders, met uitzondering van de hoofdscheidsrechter, 
Na elke ronde mag de hoekscheidsrechter, de hoofdscheidsrechter bij zich vragen om 
deze te wijzen op een overtreding die is begaan in de voorgaande ronde dewelke de 
hoofdscheidsrechter heeft gemist. 
De hoekscheidsrechter moet na elke ronde het aantal van toegekende punten 
opschrijven op het W.A.K.O. Score papier, en eventueel minus punten aanduiden. 
Aan het einde van elke ronde de scores uittellen (zie Art. 8.2) 
Het is niet toegestaan om de hoek te verlaten voor de beslissing van de winnaar is 
bekend gemaakt. 
 

ART. 15.  BLESSURES 
Het gevecht moet worden stopgezet in geval van een blessure, als het materiaal niet meer in 
orde is, of als de scheidsrechters verwikkeld raken in een lange discussie in verband met een 
illegale techniek. Het gevecht mag enkel gestopt worden door de hoofdscheidsrechter, de 



hoekscheidsrechters of een dokter mag de hoofdscheidsrechter er wel op wijzen wanneer een 
blessure voorkomt. 
In het geval van een blessure, mag de tijd alleen gestopt worden zodat een dokter kan beslissen 
hoe ernstig de blessure is, dit voor maximaal 2 minuten, de blessure mag ENKEL behandeld 
worden in de rustperiode, of na de match. Als de blessure te ernstig is word het gevecht gestopt 
en dient er een winnaar aangeduid te worden. 
Open wonden zijn verboden op de area en indien dit voorkomt word het gevecht meteen 
gestopt. 
 

ART. 15.1.  WIE HEEFT DE BLESSURE VEROORZAAKT 
Als het gevecht wordt gestopt wegens een blessure, dienen de scheidsrechters samen te 
komen om te beslissen over de winnaar, dit doet men aan de hand van volgende regels: 
- Gebruikte de kamper een techniek om zijn tegenstander opzettelijk uit te schakelen 
- Was de blessure te wijten aan de geblesseerde kamper zelf 
- Als de niet geblesseerde kamper, niets te maken heeft met de blessure van zijn 

tegenstander, dan wint deze door opgave, en kan de geblesseerde kamper niet meer 
deelnemen aan het verdere tornooi 

- Als de niet geblesseerde kamper schuldig word bevonden aan het opzettelijk 
blesseren van zijn tegenstander, dan wint de geblesseerde kamper door 
diskwalificatie 

- Als de geblesseerde kamper na 2 minuten fit genoeg word bevonden door de dokter, 
kan het gevecht gewoon doorgaan 

 
Als de blessure niet opzettelijk is gebeurt, en de geblesseerde kamper kan niet meteen 
doorvechten, dan word de niet-geblesseerde kamper als winnaar aangeduid door RSC. 
Als de blessure te wijten is aan een overtreding van het reglement, dan word de 
verantwoordelijke kamper gediskwalificeerd. 
Als de blessure te wijten is aan de geblesseerde kamper zelf, dan word de niet-
geblesseerde kamper tot winnaar aangeduid door RSC. 
ENKEL de dokter beslist of een kamper kan verder vechten na de blessure te hebben 
onderzocht, en de dokter zal zijn/haar beslissing meedelen aan de hoofdscheidsrechter 
waarna deze gepast kan beslissen. 
Als een kamper na blessure toch doorvecht maar na verloop van tijd zelf beslist niet 
meer verder te willen kampen, kan hij dit aangeven door zijn arm in de lucht te steken, 
de tegenstander wordt dan tot winnaar aangeduid door opgave. 

 
ART. 16.  PROCEDURE NA K.O., REFEREE STOPS CONTEST, REFEREE STOPS CONTEST-
HEAD, BLESSURE 
 

ART. 16.1 PROCEDURE BIJ K.O., RSC-H, RSC 
Als er een blessure voorkomt kan alleen een dokter de ernst van de situatie bepalen. 
Als een kamper buiten bewustzijn gaat, mag enkel de dokter en de hoofdscheidsrechter 
in de area blijven, tenzij de dokter extra hulp verlangt. 
 
K.O.: Als een kamper knock-out gaat, het bewustzijn verliest tijdens een kamp, wordt 
deze onmiddellijk stopgezet. De kamper moet zich laten onderzoeken door een dokter en 
die kan beslissen om de kamper door te sturen naar het ziekenhuis voor bijkomende 
onderzoeken. 
 
RSC-Head: Als een kamper het bewustzijn verliest door een techniek op het hoofd, of 
wanneer er een wonde is op het hoofd, word het gevecht stopgezet en dien de kamper 
onderzocht te worden door een dokter, de kamper wordt verplicht naar het ziekenhuis 
gebracht. 



 
Bij alle bovenstaande gevallen wordt de kamper geschorst van wedstrijden totdat deze 
onderzocht is in het ziekenhuis (CT-Scan) en mag enkel na beslissing van een dokter 
terug de wedstrijden hervatten. 
 
RSC: Als de scheidsrechter beslist om het gevecht stop te zetten, omdat een kamper niet 
meer verder kan, om verscheidene redenen, blessure, niet meer in staat om te blokken, 
te vermoeid, enz. de kamper laat zich na het gevecht onderzoeken door een dokter die 
dan kan beslissen om de kamper door te sturen naar het ziekenhuis voor bijkomende 
onderzoeken. 
 

ART. 16.2 PROCEDURE BIJ BLESSURE IN HET ALGEMEEN 
Bij blessures, die niet te maken hebben met K.O. of RSC-H, maar dewelke de dokter toch 
ernstig vind kan deze eveneens beslissen om een kamper te schorsen van wedstrijden 
voor een bepaalde tijd, zodat de gezondheid van de kamper niet in gevaar komt. De 
dokter kan ook aanraden om verdere behandeling in het ziekenhuis te laten gebeuren, 
maar kan de kamper ook verplichten om meteen naar het ziekenhuis gebracht te worden 
voor behandeling. 
 

ART. 17. HANDSCHAKE / TOUCHING GLOVES 
Als teken van sportiviteit en gezonde rivaliteit wordt er verwacht van beide kampers om voor 
het gevecht en na het gevecht de handen aan te tikken. Tijdens de rondes is het verboden dat de 
kampers handen aantikken. 
 

ART. 18. DRUGGEBRUIK 
Het gebruik van verboden middelen of prestatie verbeterende middelen is ten strengste 
verboden. 
Elke kamper of scheidsrechter die betrapt word, word onmiddellijk geschorst door W.A.K.O. 
Elke kamper of scheidsrechter die een medische test weigert om dit te controleren, word 
positief bevonden en onmiddellijk door W.A.K.O. geschorst. 
 
W.A.K.O. maakt gebruik van het WADA doping reglement. 
 
NOTA 
Deze tekst is voor zowel mannelijke als vrouwelijke personen opgesteld. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglementering Full Contact 

 

ART. 1.  DEFENITIE 
Full-contact is een discipline in kickboxen waarbij het de bedoeling is van de kamper om zijn 
tegenstander met volle kracht en strekte uit te schakelen. Slagen en trappen worden 
doeltreffend en doelgericht gegeven, met de nodige aandacht, snelheid en afwerking. Slagen en 
trappen zijn toegestaan op voorzijde en zijkanten van het hoofd, voor- en zijkanten van het 
lichaam (dit boven de gordel) en vegen is ook toegestaan. Het gevecht gaat door in de ring. De 
scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kampers en voor het naleven van 
de regels en een correcte puntentelling. 
 
Elke kamper moet zijn WAKO sport pass en medische goedkeuring (geldig voor 1 jaar) kunnen 
voorleggen bij het wegen. Bij Continentale en Wereld kampioenschappen mogen geen 
buitenlandse deelnemers meedoen in de nationale teams. Identiteitskaarten moeten kunnen 
worden voorgelegd bij het wegen. 
 

ART. 2.  TOEGESTANE RAAKPUNTEN 
Volgende lichaamsdelen mogen worden geraakt, mits gebruik van de juiste technieken: 
- HOOFD: voorkant, zijkant en voorhoofd 
- LICHAAM: voorkant en zijkant, dit wel enkel boven de gordel 
- BENEN: onder de enkel/scheenbeen (dit enkel voor voetvegen) 
 

ART.2.1. VERBODEN RAAKPUNTEN, TECHNIEKEN EN GEDRAG 
 

ART. 2.2.1 VERBODEN VOOR KAMPER 
- Aanval naar keel, onderbuik, nieren, rug, benen, gewrichten, lies en 

achterkant van hoofd en nek. 
- Aanval met de knie, scheen, elle boog, meskant, kopstoten, duim en schouder. 
- Rug naar tegenstander draaien, weglopen, neervallen, doelbewust clinchen, 

worstelen en duiken naar tegenstanders benen. 
- Aanvallen met scheenbeen (je mag enkel tegenstander raken met de voet) 
- Aanvallen van tegenstander wanneer deze vastzit tussen de koorden 
- Aanvallen van tegenstander die valt op de vloer of die al op de vloer ligt ( dit 

geldt al vanaf het moment dat de tegenstander de vloer met hand of knie 
aanraakt) 

- Het verlaten van de ring 
- Doorgaan nadat het commando “ stop”, “break” of “ einde van de ronde” werd 

gegeven 
- Olie op het gezicht of lichaam 
- Het overtreden van de regels kan leiden tot waarschuwing, minpunten of 

diskwalificatie. 
- Uitspuwen van tandbescherming 
- Grondvechten: een kamper kan geen tegenstander aanvallen als deze op de 

grond ligt. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het stoppen van de 
wedstrijd als één van de kampers de grond raakt met eender welk 
lichaamsdeel met uitzondering van de voeten. 

- Stoten naar hoofd of lichaam van een kamper die op grond ligt, kan leiden tot 
minpunten of diskwalificatie. ( scheidsrechters beslissen hierover door 
meerderheidsbeslissing) 



- Onsportief gedrag: de kamper krijgt maximaal 1 waarschuwing, daarna volgt 
men de normale procedure voor strafpunten en diskwalificatie. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de ernst van de onsportiviteit. 

- Bij het uitspuwen van mondbescherming of opzettelijk verliezen van 
mondbescherming, zal de scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk stilleggen 
en aftellen zoals bij knock-down. Bij 2e keer, krijgt deze kamper een officiële 
waarschuwing. 
 

ART. 2.1.1.  VERBODEN VOOR COACHES 
- Ongepast reageren of commentaar geven op beslissing van de scheidsrechter 
- Ongepast reageren op score die wel of niet werd toegekend. 
- Verbale aanvallen op scheidsrechters en officials binnen en buiten de ring. 
- Doelloos duwen en trekken, spuwen of zelfs de aanstalten tot één van deze 

acties zal leiden tot het verwijderen uit van de coaching-ruimte, of tot 
verwijdering uit de arena. 

- Waarschuwingen aan coaches worden afgerekend op score van de kamper. 
 

ART. 2.2.  TOEGESTANE TECHNIEKEN 
 

ART.2.2.1  HANDTECHNIEKEN 
- Alle stoottechnieken 

 

ART.2.2.2.  TRAPPEN EN VOETTECHNIEKEN 
- Frontkick 

- Sidekick 

- Roundhouse kick 

- Hook kick 

- Crescent kick 

- Axe kick 

- Jump kick 

- Spinning kick 

- Foot sweep 
 

Let wel: roundhouse kick naar het lichaam en hoofd zijn enkel toegestaan als 
aanzet voor stoot of trap (geen aanval met scheenbeen). 
 

ART. 2.2.3.  WERPTECHNIEKEN 
- Voetworpen: alleen op enkelhoogte, van binnen naar buiten of omgekeerd, 

bedoeld om de tegenstander uit evenwicht te brengen en gevolgd door stoot 
of trap, de tegenstander te laten vallen of de vloer te raken met eender welk 
lichaamsdeel uitgezonderd de voeten. 
 

Hand- en voettechnieken zouden evenveel gebruikt moeten worden gedurende 
het gevecht. Voettechnieken worden enkel meegeteld wanneer duidelijk is dat 
het de bedoeling is om de tegenstander met kracht te raken. 
 
Alle technieken moeten met kracht gebruikt worden om meegeteld te worden. 
Technieken die voortvloeien uit het blokken van of enkel aanraken of strelen van 
de tegenstander worden niet meegeteld! 
 
 
 



ART. 2.2.4.  AANTAL TRAPPEN PER RONDE 
Elke kamper is verplicht een minimum van 6 trappen te gebruiken per ronde. Hij 
moet duidelijk aantonen dat hij de bedoeling heeft de tegenstander te raken. De 
kamper is verplicht om tegen het einde van de wedstrijd minimum 18 trappen te 
hebben gegeven. De hoekrechter laat weten aan de midden scheidsrechter of er 
na de eerste ronde trappen ontbreken. De kamper krijgt dan de kans om de 
trappen die te kort zijn in te halen bij de volgende ronde. Wanneer dit niet 
gebeurt in de volgende ronde wordt de kamper 1 strafpunt toegekend. Wanneer 
dit in de derde ronde weer zo is, krijgt de kamper opnieuw een strafpunt. Dit is 
ook zo voor verdere rondes. 
 
Strafpunten voor trappen wordt samengeteld met de strafpunten van andere 
overtredingen. 
 

ART.3.  BESLISSINGEN 
- Overwinning door punten. 

De winnaar is degene die het meest punten heeft gescoord op basis van de beoordeling van 
alle scheidsrechters. Wanneer beide kampers evenredig gewond zijn of geveld door KO en 
het gevecht niet kan worden verder gezet, wordt de kamper met het meeste punten tot 
winnaar uitgeroepen. 

- Overwinning door opgave van tegenstander 
Wanneer een kamper vrijwillig opgeeft door blessure of eender welke andere reden, 
wanneer de kamper na één minuut rust tussen 2 rondes kiest om niet verder te vechten, 
wordt de tegenstander tot winnaar uitgeroepen. 

- Overwinning door stilleggen van wedstrijd 
Wanneer wedstrijd door de orde van de scheidsrechter wordt stilgelegd om één of andere 
reden, wordt winnaar door scheidsrechters aangeduid. 

- Overwinning door relegatie  
- Overwinning door blessure van tegenstander 

Wanneer de scheidsrechter oordeelt dat de kamper niet meer in staat is om verder te 
vechten door een blessure of een andere fysieke reden, wordt het gevecht stilgelegd en 
wordt de tegenstander als winnaar uitgeroepen. De scheidsrechter kan de dokter 
consulteren en volgt hierin het oordeel van de dokter. Bij doktersinterventie wordt enkel 
deze tot de ring toegelaten de coaches blijven buiten de ring. 

- Overwinning door diskwalificatie van tegenstander 
Bij diskwalificatie van een kamper wordt de tegenstander automatisch tot winnaar 
uitgeroepen. Wanneer beide kampers gediskwalificeerd worden, is er geen winnaar en kan 
er ook geen prijs worden uitgereikt. Deze beslissing kan worden herroepen door de 
Directieraad of door de Raad van Beroep. 

- Overwinning door afwezigheid van tegenstander 
Wanneer een kamper in de ring aanwezig is, en de tegenstander komt niet opdagen wanneer 
deze wordt omgeroepen door de luidspreker. De tegenstander krijgt, na het omroepen, 2 
minuten de tijd om in de ring te komen. Wanneer deze niet aanwezig is, zal de 
scheidsrechter de aanwezige kamper tot winnaar uitroepen. Dit wordt ook zo genoteerd op 
de scorebladen. 

- Overwinning door 3 knock-down regel 
Wanneer een gevecht wordt gestopt nadat een kamper 3 keer knock-out gaat in eenzelfde 
ronde, wordt de tegenstander uitgeroepen tot winnaar. 
 

ART.4.  BESLISSING HERROEPEN 
Alle publieke beslissingen zijn definitief en kunnen niet gewijzigd worden, tenzij 
- Er fouten gemaakt zijn bij de puntentelling 



- Eén van de scheidsrechters verklaart dat hij fouten heeft gemaakt door de score van de 
kampers om te wisselen  

- Er zware overtredingen zijn van de WAKO regels 
 

De organisator van het ringgevecht zal samen met de WAKO Raad van Beroep alle protest 
onmiddellijk behandelen. Na onderhandelen zal de afgevaardigde van de WAKO Raad van 
Beroep het officiële resultaat vermelden. 
 

ART.5.  TOEKENNING VAN PUNTEN EN SCORES 
Bij het toekennen van punten moeten volgende regels gerespecteerd worden: 
- Goed uitgevoerde techniek, met behoud van evenwicht 
- Krachtig en met voldoende snelheid 
- Totale concentratie, het gezicht niet wegdraaien tijdens het uitvoeren van een techniek 
- Goede timing en juiste afstand voor het uitvoeren van de technieken, voor het meeste effect 
- Sportiviteit, juiste attitude tijdens het uitvoeren van een techniek 
 

ART. 5.1.  AANVALLEN 
Gedurende elke ronde zal een scheidsechter de score voor elke kamper bijhouden, voor 
elke aanval die werd ontvangen. Om geldig te zijn mag de aanval niet geblokt of 
gestopt worden. De waarde van de geregistreerde aanvallen zal op het einde van elke 
ronde toegekend worden aan de beste kamper, rekening houdend met de waarde van 
zijn graad. 
De door de kamper gegeven aanvallen zijn niet geldig indien: 
- Deze tegen de regels zijn 
- Deze op de arm zijn 
- Deze zwak zijn en niet afkomstig van benen, lichaam of schouders 
- Deze deels afwijkend of gestopt zijn 
- Deze slechts strelen, wrijven of aanraken van tegenstander zijn 
 

ART.5.2.  OVERTREDINGEN 
Gedurende de ronde kan de jury niet elke overtreding die hij waarneemt, of de 
scheidsrechter het nu zag of niet, bestraffen. Hij moet hierover de scheidsrechter 
aanspreken. Als de scheidsrechter hier een officiële waarschuwing voor geeft, wordt 
door de jury een W bij overtredingen genoteerd op het scoreblad. Als de scheidsrechter 
een minpunt geeft, wordt dit door de jury als -1 genoteerd in de desbetreffende kolom op 
het scoreblad. Dit wordt aan de kamper gemeld op het einde van de ronde, zodat de 
kamper nog de kans krijgt dit minpunt weg te werken tijdens de volgende ronde. 
 

ART.5.3.  TOEKENNEN VAN PUNTEN (ELEKTRONISCH) 
Voor alle toegestane technieken ( stoten, slagen, vegen), met juiste snelheid, inpakt en 
evenwicht, zal de scheidsrechter op de knop drukken die de score van de desbetreffende 
kamper bijhoudt. Alle punten vanaf de eerste ronde worden voortdurend bijgeteld en 
zijn zichtbaar voor iedereen op het scherm aan de jurytafel. De winnaar is de kamper die 
op het einde van de wedstrijd de hoogste score heeft behaald. 
 
De waarschuwingen worden door de scheidsrechter doorgeven aan de jurytafel en de 
hoofdscheidsrechter en wordt ingegeven in het elektronisch systeem. Dit wordt op het 
scherm getoond. 
 
De minpunten worden door de scheidsrechter doorgeven aan de jurytafel en de 
hoofdscheidsrechter en wordt ingegeven in het elektronisch systeem. Dit wordt op het 
scherm getoond. Bij deze worden 3 punten per jurylid (maximum 9 punten) afgetrokken 
van de eindscore. 



Het scorebord en de tijdsaanduiding kunnen door iedereen gevolgd worden op het 
scherm. 
 

ART. 5.3.1.  WAT BIJ GELIJKE SCORE (ELEKTRONISCH) 
Bij gelijke scores, na drie rondes, zal het elektronisch systeem de winnaar 
automatisch aanduiden, op basis van de hoogste score bij de laatste ronde. 
Deze kamper wordt tot winnaar uitgeroepen. 
 

ART. 5.4.  TOEKENNEN VAN PUNTEN (MANUEEL MET KLIKKERS) 
Voor alle toegestane technieken (stoten, slagen? Vegen) met juiste snelheid, inpakt en 
evenwicht, zal de scheidsrechter duwen op de klikker van een kamper. Op het einde van 
elke ronde worden de punten van de klikker genoteerd op een scoreblad. Alle punten 
worden gedurende 3 rondes opgeteld. De kamper met de hoogste score wordt tot 
winnaar uitgeroepen. 
 
Het is noodzakelijk dat, wanneer er geen elektronisch systeem aanwezig is, dat er voor 
alle scheidsrechters klikkers aanwezig zijn voor alle continentale en 
wereldkampioenschappen. Op het einde van de wedstrijd worden alle punten opgeteld. 
De kamper met de meeste punten wordt als winnaar uitgeroepen. De scheidsrechter 
moet de naam van de winnaar omcirkelen op het scoreblad. 
Scores: 
- Stoot: 1 klik 
- Trap op het lichaam: 1 klik 
-  Voetveeg die ervoor zorgt dat de tegenstander de vloer raakt met eender welk 

lichaamsdeel, uitgezonderd de voet: 1 klik 
- Trap naar het hoofd: 1 klik 
- Gesprongen trap naar het lichaam: 1 klik 
- Gesprongen trap naar het hoofd: 1 klik 

 
ART. 5.4.1.  WAT BIJ GELIJKE SCORE (MANUEEL MET KLIKKERS) 
Bij gelijke scores moet de jury rekening houden met de opmerkingen op de 
WAKO scorekaart, en wel in deze volgorde: 
- De betere kamper in de laatste ronde 
- De meest actieve kamper  
- De meeste trappen 
- De beste verdediging 
- De beste stijl en technieken 

 
Na al deze opmerkingen moet de jury de kamper met de meeste scores in de 
laatste ronde uitroepen tot winnaar. 
 

ART. 5.5.  WAARSCHUWINGEN 
Waarschuwingen gelden gedurende de gehele wedstrijd. 
1ste overtreding: officiële waarschuwing 
2de overtreding: officiële waarschuwing en 1 minpunt 
3de overtreding: 1 minpunt 
4de overtreding: Diskwalificatie 
 
ART. 5.6.  VOORWAARDEN VOOR MINPUNTEN 
- Vuile, smerige vechtstijl 
- Constante clinchen 
- Meermaals wegduiken en tegenstander de rug toekeren 
- Te weinig voettechnieken 



- 3 waarschuwingen 
- Erge overtredingen van de regels 
- Onvoldoende trappen 

 
ART.5.6.1.  STRAFBARE OVERTREDINGEN 
Een kamper die de scheidsrechter negeert, de regels overtreedt, onsportief 
gedrag stelt en strafbare feiten pleegt, kan een waarschuwing, minpunten krijgen 
of zelfs gediskwalificeerd worden zonder enige officiële waarschuwing. 
 
Er kunnen slechts 4 officiële waarschuwingen gegeven worden aan de kamper, 
gedurende de gehele wedstrijd. Bij de 4de waarschuwing wordt de kamper 
automatisch gediskwalificeerd. 
 

ART.5.6.2.  WAARSCHUWINGEN AAN DE COACH 
Waarschuwingen aan de coach worden automatisch aan de kamper aangerekend. 

ART.5.6.3.  ACTIES DIE AANZIEN WORDEN ALS FOUTEN 
- Stoten onder de gordel, hoeken, struikelen en slaan met knieën of ellenbogen 

- Stoten met hoofd, schouders, voorarmen en ellenbogen, wurgen van 

tegenstander, knijpen van gezicht met arm of ellenboog, hoofd buiten de ring 

duwen 

- Stoten met open handschoenen, met de binnenkant van de handschoen, met 

de pols 

- Stoten op de rug van de tegenstander, de achterkant van nek en hoofd, nieren 

- Aanvallen terwijl de kamper het touw vasthoudt of het touw ongepast 

gebruikt 

- Liggen, worstellen of helemaal niet vechten 

- Aanvallen terwijl de tegenstander op de grond ligt of probeert recht te komen 

- Clinchen 

- het scheenbeen gebruiken op aanvallende wijze 

- Stoten terwijl de tegenstander is vastgehaakt, of de tegenstander in de slag 

laten lopen 

- Haken of vasthouden van de arm van de tegenstander,  

- Plotse kopstoot onder de gordel van de tegenstander op een manier waarbij 

het gevaarlijk is voor een blessure aan de blaas 

- Gebruik maken van een kunstmatige manier van passieve verdediging en 

opzettelijk vallen om de aanval te vermijden 

- Gebruik maken van beledigende en agressieve taal 

- Weigeren te stoppen na commando ‘break’ 

- De tegenstander nog aanvallen vlak nadat het commando “break” werd 

gegeven. 

- De scheidsrechter aan te vallen of te beledigen. 

- Wanneer een waarschuwing voor een fout wordt genoteerd, vb. een clinch. 

De scheidsrechter zal de kamper niet meer waarschuwen voor dezelfde fout. Een 
officiële waarschuwing zal volgen en een derde waarschuwing voor dezelfde fout 
zal leiden tot minpunten. Wanner de scheidsrechter denkt dat er een fout werd 
gemaakt die hij niet heeft opgemerkt, zal hij de jury hierover raadplegen. 

 
 



ART.6.  OP DE VLOER 
Een kamper is beoordeeld als zijnde “ op de vloer” wanneer: 
- Hij de vloer aanraakt met eender lichaamsdeel, uitgezonderd zijn voeten, gevolgd door een 

slag of meerdere slagen. 
- Hij hopeloos in de touwen van de ring hangt na een reeks slagen. 
- Hij zich buiten de touwen bevindt met enkele lichaamsdelen of helemaal, na een reeks 

slagen. 
- Als hij na een krachtige stoot is gevallen op de vloer of in de touwen, maar bij minder 

bewustzijn is, waarbij de scheidsrechter oordeelt dat de kamper niet meer in staat is het 
gevecht verder te zetten. 

- Hij knock-out is. De scheidsrechter begint onmiddellijk seconden te tellen. De tegenstander 
moet direct in de neutrale hoek van de ring gaan staan, daar waar de scheidsrechter 
aanduidt. Het gevecht mag pas weer verder gaan, wanneer de kamper terug rechtstaat en 
wanneer de scheidsrechter daarvoor toestemming geeft. Wanneer de tegenstander niet in de 
neutrale hoek gaat staan, stopt de scheidsrechter met tellen, tot dit commando is uitgevoerd. 
Pas daarna gaat de scheidsrechter verder met tellen, vanaf waar de telling was gestopt. 
 

Wanneer een kamper op de grond is gaat de scheidsrechter tellen van 1 tot 10, met interval van 
telkens 1 seconde. Hij toont elke tel met de vingers aan, zodat de gevallen kamper ziet hoeveel 
seconden hij nog over heeft om terug recht te komen. 
 
Wanneer een kamper op de grond is door een krachtige slag, zal het gevecht niet worden hervat 
vooraleer de scheidsrechter tot 8 heeft geeld, zelfs als de gevallen kamper al eerder terug recht 
is. Als de gevallen kamper zijn hand niet opsteekt zal de scheidsrechter verder tellen tot 10. De 
gevallen kamper wordt dan KO verklaard en tot verliezer van de wedstrijd uitgeroepen. 
 
Wanneer een kamper op de grond is op het einde van de ronde, zal de scheidsrechter toch 
verder tellen, zelfs na het belsignaal. Wanneer de scheidsrechter hierbij tot 10 telt, wordt de 
gevallen kamper KO verklaard en verliest ij de wedstrijd door KO. 
 
Wanneer een kamper die gevallen is na een stevige aanval, en verder kan vechten na 8 tellen, 
maar daarna door een nieuwe aanval weer op de vloer valt, start de scheidsrechter zijn telling 
bij 8. 
 
Wanneer beide kampers op de grond vallen, zal het tellen van de scheidsrechter doorgaan 
zolang één van beide op de vloer blijft liggen. Wanneer ze allebei op de vloer blijven liggen na 10 
tellen, wordt de wedstrijd gestopt en de beslissing wordt gemaakt op basis van de verdiende 
punten voor de KO. Dit wordt niet toegepast in WAKO-PRO wedstrijden vooraleer de derde 
ronde is geweest. Anderzijds wordt er een “ geen-wedstrijd”  genoteerd tussen de 2 kampers. 
Een kamper die niet verder vecht na een pauze of een knockdown verliest het gevecht. 
 

ART. 7.  PROCEDURES NA KO,BLESSURES, … 
Wanneer een kamper geblesseerd geraakt tijdens een gevecht, is de dokter de enige persoon die 
kan inschatten op de kamper kan verder vechten of niet. Wanneer de kamper buiten bewustzijn 
blijft zijn enkel de scheidsrechter en de dokter in de ring toegelaten, tenzij de dokter hulp vraagt. 
 

ART. 7.1.  PROCEDURE BIJ KO 
Wanneer een kamper knock-out gaat door een aanval op het hoofd, of wanneer de 
scheidsrechter he gevecht stopt door een ernstig letsel, zal onmiddellijk door een dokter 
worden onderzocht en/of naar speciale EHBO-ruimte of ziekenhuis gebracht worden. 
Deze kamper zal verboden worden om de eerste 4 weken na de KO aan wedstrijden deel 
te nemen. Wanneer dit 2x gebeurt, over een periode van 3 maanden, zal deze kamper 
verboden worden deel te nemen aan wedstrijden voor een periode van 3 maand. 



Wanneer dit meerdere keren over een periode van 12 maanden gebeurt, zal de kamper 
verboden worden aan wedstrijden deel te nemen voor een periode van 1 jaar. Wanneer 
deze periode is verstreken, kan dit verbod worden verlengd door de dokter op wedstrijd 
aanwezig of door artsen van een ziekenhuis. Dit verbod geldt voor alle kick-box  
wedstrijden, wat de discipline ook is. Het verbod is een minimum periode en kan niet 
weerlegd worden, zelfs als een hoofdscan aantoont dat alles ok is. 
 
Bij KO en blessures wordt dit door de scheidsrechter gemeld aan de jury en deze noteren 
dit op het scoreblad en in de WAKO-sportpass  van de kamper. Dit is dan ook het officiële 
resultaat en kan niet weerlegd worden. 
 
 Wanneer deze kamper weer aan wedstrijden mag starten, moet deze, na een onderzoek 
van een sportarts, een medisch attest voorleggen dat de kamper in staat is om aan 
wedstrijden deel te nemen. 
 

ART. 7.2.  PROCEDURE BIJ GEWONE BLESSURE 
Bij andere blessures dan KO, kan de dokter een minimum wedstrijd verbod opleggen en 
een behandeling in het ziekenhuis aanraden, of onmiddellijke behandeling in het 
ziekenhuis eisen. Wanneer een kamper of de coaches de het medisch advies niet 
aanvaarden wordt dit schriftelijk gemeld aan de hoofdscheidsrechter of aan de 
afgevaardigde van de WAKO. Er staat vermeld dat alle medisch advies wordt genegeerd 
en alle verantwoordelijkheid bij de kamper en de coaches ligt. Toch blijft het 
vechtverbod geldig! 
 

ART.8.  HANDEN SCHUDDEN 
Voor en na de wedstrijd schudden de kampers elkaar de hand, als teken van sportiviteit, zoals in 
de kick-box regels is voorgesteld. Handen schudden gebeurt voor de wedstrijd start en na afloop 
van een wedstrijd. Handen schudden tijdens de wedstrijd is verboden. 
 
ART.9.  GEBRUIK VAN DRUGS 
Alle drugs en chemische stoffen door de kamper gebruikt en niet in het gewone dieet, zijn 
verboden! Dit kan leiden tot diskwalificatie of zelfs uitsluiting bij de WAKO. Als de kamper 
positief test of een dopingtest weigert na een gevecht, kan leiden tot diskwalificatie of uitsluiting. 
Het gebruik van lokale verdoving kan wanneer dit door de dokter van het medisch comité is 
toegestaan. 
 
WAKO verwijst naar en gebruikt de WADA doping regels en definities. 
 

ART.10.  MEDISCHE ATTITUDE 
Een kamper mag alleen deelnemen aan Internationale tornooien wanneer hij een getuigschrift 
heeft van een sportarts dat hij in goede gezondheid verkeert. De sportarts moet door de 
Federatie erkend zijn of door het Medisch Comité van de WAKO tijdens Intercontinentale en 
Wereld Kampioenschappen. 
 
Alle kampers uit andere landen moeten een getuigschrift hebben dat ze in goede gezondheid 
verkeren en geen kwetsuren, infecties of andere medische problemen hebben die hun 
mogelijkheid tot vechten in dit land verhinderd. Het getuigschrift zal worden vastgemaakt aan 
de WAKO-sportpass van de kamper, zoals in de regels omschreven.  
 
Tijdens het medisch onderzoek zal  ook gewogen worden. 
 
Slechtzienden, doven, stommen en epilepsiepatiënten kunnen niet deelnemen aan het 
kickboksen. Harde contactlenzen zijn verboden terwijl de kamper in de ring is. 



Een kamper mag niet deelnemen aan wedstrijden als hij verband draagt op wonden, een snee, 
een kwetsuur, een bedwelming of bloed aan hoofd en gezicht, neus en oren. De beslissing 
hieromtrent wordt genomen door de dokter die de kamper onderzoekt de dag van de wedstrijd. 
 

ART.10.1.  AANWEZIGHEID DOKTER 
De gehele wedstrijd moet er een erkend dokter aanwezig zijn. Hij mag in geen geval 
weggaan na de laatste wedstrijd voor hij alle deelnemers heeft gezien en indien nodig 
onderzocht. Er moet altijd een ambulance aanwezig zijn op het domein waar de 
wedstrijd doorgaat. 
 

ART.10.2.  LEEFTIJDSLIMIET 
De leeftijd waarbij een kickbokser mag deelnemen aan senior wereld of 
intercontinentale kampioenschappen is zowel voor vrouwen als voor mannen tussen de 
19 en de 40 jaar. 
 
Speciale voorwaarden voor veteranen in de ringsport zijn: wanneer een veteraan wil 
deelnemen aan de senior categorie, dan moet deze in het bezit zijn van alle medische 
check-ups en met de goedkeuring dat deze fit en gezond genoeg is om deel te nemen. Er 
moet speciale toestemming worden gevraagd in het WAKO hoofdkwartier. 
 

ART.11.  AKKOORDEN 
Het is wenselijk dat alle WAKO afgeleide organisaties ervoor zorgen dat hun regels overeen 
stemmen met deze van de WAKO, voor zover mogelijk. Dit om de uniformiteit binnen het kick-
box gebeuren over de hele wereld te bereiken. 
 
NOTA 
Deze tekst is voor zowel mannelijke als vrouwelijke personen opgesteld. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglementering Musical Forms 

 

ART. 1.  DEFENITIE 
Een Musical Form (muzikale vorm) is een soort van denkbeeldig gevecht tegen een of meerdere 
tegenstanders waarin de speler technieken gebruikt van de Oosterse gevechtssporten/ 
krijgskunsten op een specifiek gekozen nummer of muziek. De keuze van de muziek is 
persoonlijk. 
 

ART. 2.  RITME 
Alle vormen moeten op muziek worden uitgevoerd. Alle gevechtstechnieken moeten op een 
ritme uitgevoerd worden (met uitzondering tot de Soft Styles). 
 

ART.3.  BESLISSINGEN 
Hard Forms kunnen niet langer zijn dan 1 min. en 30 sec. exclusief presentatie. De inhoud van de 
presentatie mag de 30 sec. niet overtreffen. Een Soft Styles mag niet langer dan 2 min. duren 
exclusief presentatie.  
De presentatie mag niet langer dan 30 sec. duren. 
 
Bij het overtreden van de presentatieregel kan de Chief Referee op vraag een deductie van 0.5 
punten vragen. Als de duur van de vorm minder dan 30 sec. bedraagt kan de Chief Referee op 
vraag een deductie 1.0 punten vragen. 
 
ART.4.  LEEFTIJD 
De leeftijdsgroepen zijn dezelfde voor mannelijke en vrouwelijke deelnemers 
- Jongens en meisjes - 7, 8 en 9 jaar oud  
- Younger cadets - 10,11 en 12 jaar oud  
- Older cadets - 13,14 en 15 jaar oud 
- Juniors - 16,17 en 18 jaar oud  
- Seniors - 19 tot 45 jaar oud  
 
ART.5.  REEKSEN EN CATEGORIEËN 
- Hard styles (Karate of Taekwondo) 
- Soft Styles (Kung Fu en Wu-Shu) 
- Hard styles weapons (wapens: kama, sai, tonfa,nunchaku,bo) 
- Soft Styles weapons (wapens: naginata, nunchaku,katana, tai chi chuan sword, chain, wushu 

long stick, two swords, hook sword and two hook swords, etc.) 
 

ART.6.  UNIFORM 
Er zijn geen specifieke uniformen in Musical Forms voor de deelnemers. Zij kunnen elk soort 
uniform dragen dat van zelfsprekend schoon en redelijk moet zijn en ook gepast. In Hard Styles, 
moeten de deelnemers blootsvoets zijn terwijl in Soft Styles de deelnemers sportschoenen 
mogen dragen. De deelnemers kunnen hun Stijl ook shirtloos uitvoeren. (niet van toepassing bij 
meisjes/vrouwen natuurlijk) 
 

ART.7.  WAPENS 
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de staat van zijn/haar eigen wapen. Het wapen is 
persoonlijk en kan niet worden gewisseld tijdens de uitvoering. De Chief Referee kan als hij wil 
het wapen van de deelnemer nakijken. Geen echte wapens mogen gebruikt worden met de 
bedoeling van echte zwaarden en scherpe/ snijdende materialen. 

ART.8.  ACROBATISCHE KUNSTEN 



Beide in Hard of Soft Styles, zijn 3 acrobatische kunsten toegestaan. Bij overtreding van deze 
regel leidt dit tot een deductie van 0.5 punten. Acrobatische kunsten zijn geen 
gevechtstechnieken dit wil zeggen dat dit los staat van alle technieken uit de gevechtssporten. 
Sommige gymnastische elementen kunnen worden toegevoegd met een trap of stoottechniek in 
dit geval wordt het niet als een acrobatische kunst beschouwd. 
 

ART.9.  CRITERIA 
Elke scheidsrechter moet overleggen alvorens hij/zij punten toekent. 
- Synchronisatie: in Hard Styles, goede timing, de overeenkomsten tussen de bewegingen en 

de muziek. 
- Voorstellen: presentatie van de deelnemer en rolvaardigheid en de presentatie van de 

choreografie. 
- Moeilijkheidsgraad: combinatie, technieken, gymnastiek e.d. 
- Basis: technieken, counters e.d. 
- Balans, sterkte, concentratie: focus en technieken uitgevoerd met energie 
- Manipulatie: bij toepassing van wapens: meester zijn over het wapen en het volledig onder 

controle hebben tijdens het uitvoeren van de vorm. Dit is de belangrijkste factor. 
 
ART.9.1.  PUNTEN 
Achter de uitvoering moeten de scheidsrechters in functie na overleg punten toekennen 
als volgt. 

 
Jongens en meisjes, jonge en oude cadetten:  5.0 tot 7.0 
Junioren      6.0 tot 8.0 
Senioren      7.0 tot 9.0 (EK) of 8.0 tot 10.0 (WK) 
 
Minus punten 
- Als de deelnemer zijn vorm onderbreekt en terug start van in het begin. Dan zal de 

eindscore verlaagd worden met 1 volledig punt 
- Als de deelnemer zijn synchronisatie verliest met de muziek   -0.5 PT 

- Als de deelnemer zijn balans verliest  -0.5 PT 

- Als de deelnemer een techniek/beweging gebruikt die niet is toegestaan  -0.5 PT 

- Als de deelnemer zijn vorm stopt voor het einde dan zal de jury het minimum aantal 

punten toekennen 

- Als de deelnemer zijn wapen verliest of achterlaat zal hij gediskwalificeerd worden 

- Tijdens een uitvoering van een muzikale vorm met wapen mag het wapen in geen 

enkel geval de deelnemers hand verlaten. Als de deelnemer zijn wapen verliest of 

achterlaat zal hij worden gediskwalificeerd. 

ART. 10.  DANSBEWEGINGEN EN DANSPASSEN 
Dansbewegingen zijn niet toegestaan, aanvaard of getolereerd tijdens een opvoering. Als de 
deelnemer danspassen gebruikt zoals “break of jazz dancein” of zelfs klassieke dansen zal de 
laagste punten ontvangen, nl. 5.00 p van elk jurylid. 
 

ART. 11.  UNIFORM, KOSTUUM EN MAKE-UP 
Theater kostuums inclusief make-up, maskers en andere type uniforms van dit soort worden 
niet herkend als “Martial Arts” uniforms. 
 
ART.12.  SPECIALE EFFECTEN 
Elke “special effect”, zoals lasers rook vuur explosies enz. Zal niet worden getolereerd dit zal 
leiden tot een directe diskwalificatie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedragsregels 

Kickboksers 
Uit zelfrespect en omdat ik fier ben een kickboks(t)er te zijn die sportiviteit en fairplay hoog in 
het vaandel draagt, onderschrijf ik de volgende gedragsregels. 
Ik zal ze te allen tijde zonder morren naleven. 
 
 Ik respecteer mijn tegenstand(st)er op en naast de mat. 
 Ik respecteer de scheidsrecht(st)ers en hun beslissingen. 
 Ik groet tegenstand(st)er en scheidsrecht(st)er bij het begin en einde van een wedstrijd, niet 

omdat het moet, maar als uiting van mijn respect. 
 Ik gedraag me waardig en gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld, onbehoorlijke taal 

of agressieve gebaren. 
 Ik toon respect voor de wedstrijdvloer en gebruik hem niet als speelplein of doorgangsweg. 
 Ik toon me een fiere vertegenwoordig(st)er van mijn club en land. 
 Ik blijf bescheiden bij een overwinning, maar laat me niet ontmoedigen door een nederlaag. 
 Ik blijf sportief ook tegenover een onsportieve tegenstand(st)er. 
 Ik gebruik geen drugs of andere ongeoorloofde middelen. 
 

 

Train(st)ers en/of coaches 
Als train(st)er besef ik dat ik een rolmodel ben voor mijn pupillen en dat sport een element is in 
de ontwikkeling van kinderen. Daarom leef ik volgende regels na. 
 
 Ik bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten. Winnen is een onderdeel van het spel, 

verliezen ook. 
 Ik moedig mijn kampers aan, ook al maken ze fouten of verliezen ze een wedstrijd. 
 Ik toon respect voor de prestaties van de tegenstand(st)er. 
 Ik toon respect voor de scheidsrecht(st)ers en hun beslissingen. 
 Ik breng mijn pupillen fairplay bij en leer hen te kampen volgens de regels van de federatie. 
 Ik gedraag me waardig en gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld, onbehoorlijke taal 

of agressieve gebaren. 
 Ik voel me verantwoordelijk voor het gedrag van mijn clubleden. 
 Ik ben er me van bewust dat ongeoorloofd en onsportief gedrag tijdens wedstrijden direct 

gesanctioneerd kan worden (cfr Semi & Light WAKO reglement) ten nadele van mijn pupil. 
 

 

Supporters 
Als supporter besef ik dat ik ook een uithangbord van de club ben, dat mijn gedrag bijdraagt tot 
de beeldvorming en reputatie van de club en de sport in het algemeen. Daarom onderschrijf ik 
volgende gedragsregels. 
 

 Aanmoedigen en meeleven horen erbij. 
 Ik toon respect voor de tegenstand(st)er en scheidsrecht(s)ers. 
 Ik veroordeel elk gebruik van onsportief gedrag. 
 Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrecht(s)ers. 
 Ik ben steeds positief en toon me een waardig support(st)er van mijn club. 
 Ik gedraag me waardig en gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld, onbehoorlijke 

taal of agressieve gebaren. 
 Ik laat mijn plaats in de tribune proper achter. 
 Ik ben er me van bewust dat mijn ongeoorloofde en onsportief gedrag een reden kan zijn 

voor het sanctioneren van de kickbokser waarvoor ik supporter. 



Ouders 
Als ouder besef ik dat ik het belangrijkste rolmodel ben voor mijn kind en dat sport een element 
is in zijn/haar ontwikkeling. Dat sport zijn/haar zelfbewustzijn aanscherpt, zijn/haar gevoel van 
eigenwaarde versterkt en dat sportiviteit in alle betekenissen van het woord, het samenleven 
vergemakkelijkt. Daarom onderschrijf ik volgende regels. 
 
 Ik laat het welzijn en spelplezier primeren op de prestaties. 
 Ik leer mijn kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren. 
 Ik moedig mijn kind aan ook al heeft het de wedstrijd verloren. 
 Ik erken de waarde en het belang van de train(st)ers. 
 Ik moedig mijn kind aan respect te hebben voor tegenstanders, trainers, scheidsrecht(st)ers 

en supporters. 
 Ik gedraag me waardig en gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld, onbehoorlijke taal 

of agressieve gebaren. 
 
 

Scheidsrechters 
 Ik pas de regels correct, eerlijk en consequent toe. 
 Ik ben beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen. 
 Ik zorg ervoor dat zowel op als naast de mat mijn gedrag waardig is. 
 
 

Bestuurders 
 Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt. 
 Betrek iedereen volgens zijn/haar mogelijkheden in de clubwerking. 
 Laat sportiviteit en fairplay de belangrijkste waarden zijn in de club. 
 Zorg ervoor dat supporters, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en 

verantwoordelijkheden. 
 Laat plezier primeren op prestaties. 
 Wees er bewust van dat een bestuurder/bestuurster een voorbeeldfunctie heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opleidingen 

Trainers 
Binnen ABC Vlaanderen worden er geen opleidingen voor trainers voorzien. 

Wie toch interesse heeft in het volgen van een opleiding kan terecht op de website van Bloso – 
Vlaamse trainerschool en daar de keuze maken uit de verschillende opleidingen. 
 www.bloso.be 
 
Scheidsrechters 
ABC Vlaanderen organiseert op regelmatige basis opleidingen en seminaries voor 

scheidsrechters. 

Meer info hierover kan u terugvinden op de website: www.abc-vlaanderen.be 

 

Nuttige info 

ABC Vlaanderen 
Op onze website www.abc-vlaanderen.be zullen op regelmatige basis nieuwigheden betreffende 

reglementen, tornooien, opleidingen, toekomstige projecten, ed. aangekondigd worden.  

 

Nuttige links 

www.wakoweb.com 

www.bloso.be 

www.dopinglijn.be 

www.wada-ama.org 
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