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Geachte heer Eerste Minister  
Geachte heer De Croo 
 
Geachte heer Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
Geachte heer Vandenbroucke 
 
Geachte mevrouw Minister van Binnenlandse Zaken 
Geachte mevrouw Verlinden 
 
Geachte heer Vlaamse Minister van Sport 
Geachte heer Weyts 
 

cc. Philippe Paquay, administrateur generaal Sport Vlaanderen; klankbordgroep sport 

 

Betreft: stigmatisering vechtsport in communicatie minister Verlinden – bezorgdheden realistische 
heropstart noodlijdende vechtsportsector 

 

Bij de vechtsportfederaties heerst momenteel een dubbel gevoel. Alhoewel we veel vragen hebben 
naar meer duidelijkheid over de voorlopige vooruitzichten zijn we blij dat er met enig perspectief naar 
de toekomst gekeken kan worden. Een toekomst waarin we onze sporters opnieuw kunnen voorzien 
van de sportbeoefening die hen nauw aan het hart ligt. In de voorlopige vooruitzichten lezen wij dat 
dit vanaf 9 juni een realiteit zou worden voor de indooractiviteiten (met uitzondering van wedstrijden). 
Maar de vechtsportsector is zeer bezorgd over haar toekomst en wil deze bezorgdheden via deze brief 
kenbaar maken.    

 

We stellen vast dat door de aanslepende pandemie vele leden inmiddels afgehaakt hebben of 
overgeschakeld zijn naar een sport die ze wel al ten volle mogen beoefenen. Het vooruitzicht blijft 
daardoor onduidelijk, somber en de nood aan volwaardige heropstart wordt alsmaar groter.  

De vechtsportfederaties verenigden zich sinds het begin van de pandemie en gaven meermaals 
informatie aan de leden van de klankbordgroep en kabinet sport. We vroegen daarom met aandrang 
om vechtsport niet te stigmatiseren en rekening te houden met de diversiteit en de inherente 
mogelijkheden van de vechtsport. Heel wat stijlen en competitievormen binnen de brede groep van 
de vechtsporten vereisen zelfs geen contact.  Daarnaast zijn er ook tal van mogelijkheden om, als de 
situatie dit vereist, de mate van contact te beperken (bv. werken in verschillende kleine 
contactgroepjes).  

Het verbaast ons dan ook dat volgende maatregel vermeld werd in de communicatie van minister 
Verlinden (https://verlinden.belgium.be/nl/MB2505): “vanaf 9 juni zouden niet – professionele 
wedstrijden in gevechtsporten nog verboden zijn.” Hier wordt voorbij gegaan aan de mogelijkheden 
die vechtsport in zich heeft en gaat de overheid heel kort door de bocht door alle vechtsporten te 
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beschouwen als intensieve contactsporten. Dit stemt verre van overeen met de realiteit. Wij hopen, 
in functie van de overleving van onze sector, er op te mogen rekenen dat dit een uitzondering is voor 
een korte periode en geen vervolg krijgt in de verdere versoepelingen en maatregelen.  

 

Wij vragen met andere woorden dat er vanaf 1 juli meer oog is voor enerzijds de noden en anderzijds 
de diversiteit en mogelijkheden binnen de vechtsporten die als zaalsporten en contactsporten 
momenteel grote klappen te verwerken krijgen. We vragen daarbij ook begrip voor realistische 
versoepelingen en geen regels die het voor de vechtsportclubs alsnog onmogelijk maakt op te starten 
(bv. bij 1 sporter per 30m³ is dit praktisch onmogelijk voor de meeste clubs). Om onnodige 
investeringen te vermijden bij de al noodlijdende clubs vragen we indien mogelijk ook duidelijkheid 
over de duur van mogelijke “tussenoplossingen” (bv. voor de aankoop van CO² - meters).  

Tot nu toe werden wij als groep niet geconsulteerd. We staan niettemin steeds ter beschikking om 
mee na te denken om de heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen.  

 

Met sportieve groet 

De vechtsportorganisaties: 

Risicovechtsportplatform Vlaanderen 

Taekwondo Vlaanderen 

Vlaamse Boks Liga 

Vlaamse Judofederatie 

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie 

Vlaamse Karate Federatie   

Vlaamse Kickboks, Muaythai en MMA organisatie 

Vlaamse Vechtsport Associatie 

Vlaamse Wushu Federatie 


