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Reglement Vlaamse Ligakampioenschappen 2018. 

Nieuwelingencompetitie en Liefhebberskampioenschappen 

Datum: 

De finales van de Vlaamse Ligakampioenschappen voor Nieuwelingen en Liefhebbers zullen doorgaan  

in Gent op  op zaterdag 3 maart 2018 en zondag 4 maart 2018, ingericht door Golden Gloves Gent. 

De 1/8 finales, 1/4 finales en ½ finales zullen eveneens doorgaan in Gent op zaterdag 10 februari,  

zondag 11 februari,  zaterdag 17 februari en zondag 18 februari 2018. 

 

Inschrijving en loting: 

De kampioenschappen zijn alleen voor boksers, heren en dames, in het bezit van een vergunning uitgereikt door de 

Vlaamse Boksliga. 

De deelnemers moeten in orde zijn met hun medische keuring en de wedstrijdboekjes moeten ingevuld en 

ondertekend zijn door de clubarts. 

Voor de minderjarige boksers moet het boekje ondertekend worden door de beide ouders en gewettigd met een 

stempel van de gemeente of stad waar zij woonachtig zijn. 

Inschrijven voor zowel de nieuwelingencompetitie én de liefhebberskampioenschappen is niet toegelaten.  

Uiterste inschrijvingsdatum voor deelname aan de  ligakampioenschappen is donderdag 11 januari 2018. 

Een reglement en inschrijvingsformulier zal naar elke club opgestuurd worden. 

De loting zal plaatsvinden op maandag 15 januari 2018  om 20.00 uur,  in de bokszaal van Golden Gloves Gent 

en wordt uitgevoerd door de Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling.  

Bij elke inschrijving van een bokser zal een waarborg gevraagd worden van 25 €, te storten op de rekening van 

de Vlaamse Boksliga: BE08 0013 8598 5813. De inschrijving is pas geldig na betaling van de waarborg en moet 

gebeuren vóór 13 januari 2018. Deze waarborg wordt terugbetaald bij deelname aan de kampioenschappen. 

Bij forfait door ziekte, ongeval of werk zal alleen een doktersattest of een attest van de werkgever aanvaard 

worden. De waarborg wordt dan terugbetaald. Voor boksers die geen tegenstander hebben wordt eveneens de 

waarborg terugbetaald. 

Gewichts – en Leeftijdscategorieën: 

Schoolboys (Girls) (13 en 14 jaar) , Juniors (15 en 16 jaar), Youth (17 en 18 jaar)  

en Elite-Amateur (vanaf 19 jaar), zowel heren en dames mogen deelnemen.  

Het AIBA reglement voor de gewichtsklassen en geboortejaren is van toepassing. 

 

 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                             Secretariaat : Etienne Brusselmans 

                      Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               
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Voorzitter: S.Clough - Ondervoorzitter: E. Demanet 

Bestuurders: B.Ait aadi  - E.Brusselmans - W.De Groof 
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Schoolboys (Girls): geboortejaar 2005 en 2004. 

Juniors: geboortejaar 2003 en 2002.  

Youth: geboortejaar 2001 en 2000.  

Elite-Amateur:   geboortejaar 1999 tot 1978. 
 

( -46 , -48 , -50 , -52 , -54 , -57 , -60 , -63 , -66 , -70 , -75 , -80 , +80 kg ) voor heren en dames Schoolboys.  

( -46 , -48 , -50 , -52 , -54 , -57 , -60 , -63 , -66 , -70 , -75 , -80 , +80 kg ) voor heren en dames Juniors.  

( 45 tot 48 , -51 , -54 , -57 , -60 , -64 , -69, -75 , -81 , +81 kg ) voor dames Youth  en Elite-Amateur .  

( 45 tot 49 , -52 , -56 , -60 , -64 , -69 , -75 , -81 , -91 , +91 kg ) voor heren Youth  en Elite-Amateur. 
 

Voorwaarden: 

Nieuwelingencompetitie: 

Iedereen vanaf  0 kampen mag deelnemen, na betaling van de waarborg. 

De deelnemers mogen niet meer dan 10 kampen gedaan hebben op 31 december 2017.  
Het aantal ronden en de duurtijden zijn de volgende: 

De dames en heren Schoolboys kampen over 3x1,5’.  

De dames en heren Juniors, Youth en Elite-Amateur kampen over 3x2’. 

Alle wedstrijden voor Schoolboy, Junior, Youth en Dames Elite-Amateur zullen doorgaan met helm. 

Alle wedstrijden voor Heren Elite-Amateur zullen doorgaan zonder helm.   

 

NOTA:  

Indien de liefhebbersafdeling van mening is dat de bokser te sterk is voor de nieuwelingenkompetitie zal 

zij/hij ingeschreven worden bij de liefhebbers.  

Boksers van de klasse A en B in Kick (K1) of Thai of andere vechtsporten moeten zich verplicht inschrijven 

bij de liefhebbers. Boksers die in alle vechtsporten samen meer dan 10 kampen hebben moeten zich eveneens 

inschrijven bij de liefhebbers. Bij overtreding worden zij uit de kampioenschappen gezet en wordt de 

waarborg niet terugbetaald. 

 

Kampioenschappen voor liefhebbers: 

De deelnemers moeten minstens 2 wedstrijden gedaan hebben of genoeg wedstrijdervaring hebben voor 

inschrijving in de liefhebberskampioenschappen.  

Het aantal ronden en de duurtijden zijn volgens het AIBA reglement: 

De dames en heren Schoolboys kampen over 3x1,5’.  

De dames en heren Juniors kampen over 3x2’.  

De dames Youth en Elite-Amateur  kampen over 3x3’.    

De heren Youth en Elite-Amateur  kampen over 3x3’.   

Alle wedstrijden voor Heren Elite-Amateur zullen doorgaan zonder helm.   

 

Inschrijving Kampioenschappen van België voor Liefhebbers 2018. 

en Nationale Nieuwelingencompetitie 2018: 
 

- De winnaars van de Vlaamse Nieuwelingencompetitie worden ingeschreven voor de finales van de Nationale 

Nieuwelingencompetitie. 

De finales voor Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-Amateur worden ingericht door de Vlaamse Boksliga,  

in samenwerking met Golden Gloves Gent op zaterdag 17 maart en zondag 18 maart 2018. 

 

- De winnaars van de Vlaamse Ligakampioenschappen voor Liefhebbers worden ingeschreven voor de finales van 

kampioenschappen van België voor Liefhebbers. Zij moeten minstens 2 wedstrijden gedaan hebben. 

De finales voor Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-Amateur worden ingericht door de Vlaamse Boksliga,  

in samenwerking met Golden Gloves Gent op zaterdag 24 maart 2018. 

 

- Bij forfait van de winnaar wordt de finalist ingeschreven. Bij winst van de kampioenschappen van België hebben 

we dus mogelijks twee verschillende kampioenen in deze categorie, nl. een kampioen van de Vlaamse Liga ( die 
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forfait gaf voor de kampioenschappen van België ) en een kampioen van België (die vice-kampioen werd in de 

kampioenschappen van de Vlaamse Liga ). 

- Bij forfait van een finalist voor de finale van de Vlaamse Ligakampioenschappen ( dus als de finale niet kon 

doorgaan ) wordt de overblijvende finalist ingeschreven voor de kampioenschappen van België. 

- Bij forfait van de twee finalisten door ziekte of een andere reden, wordt de ½ finalist ingeschreven die op datum 
van 12 maart 2018 de meeste punten heeft behaald in het klassement beste bokser van het seizoen 2017-2018,  

in zijn gewichtscategorie.  

- Is een ingeschreven bokser alleen in zijn categorie, dan mag hij onmiddellijk deelnemen aan de 

kampioenschappen van België. 

- Heeft een ingeschreven bokser geen tegenstander voor de KVB,  zal er een tegenstander in het buitenland moeten 

gezocht worden, of een evenwaardige tegenstander in België. 

Eventuele onkosten of vergoedingen zullen door de ingeschreven finalist moeten betaald worden. 

- Voor de kampioenschappen ven Belgie zal er later nog een defintief reglement opgemaakt worden. 

Een vergadering met de afgevaardigden van de liga’s zal nog gepland worden. 

 

Afmeldingen door forfait of ziekte: 

Wanneer een ingeschreven bokser forfait geeft voor de ligakampioenschappen, moet hij het secretariaat van de 

Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling verwittigen, ten laatste een week op voorhand voor zijn geplande wedstrijd. 

Gebeurt dit niet, dan krijgt hij een boete van 100 €. 

Bij ziekte of ongeval in de laatste week van zijn geplande wedstrijd moet de dag vóór de kamp ten laatste om 18.00 

uur het secretariaat van de Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling verwittigd worden. 

Een doktersbriefje moet onmiddellijk opgestuurd worden naar het secretariaat, ten laatste één week na de kamp. 

Gebeurt dit niet, dan krijgt hij eveneens een boete van 100 €. 

In beide gevallen mogen de boksers aan geen wedstrijden meer deelnemen, en kunnen terug boksen na betaling van 

de boete. 

De overblijvende bokser wint dan met walk-over en wordt Ligakampioen. 

 

Organisatie: 

De Vlaamse Boks Liga staat in voor het opmaken van het programma en de aankoop van de medailles. 

Vergoedingen voor boksers, trainers en kilometervergoeding worden niet betaald.  

Deelname aan de kampioenschappen van de VBL is gratis. 

Alleen voor de finales bij de liefhebbers krijgt de winnaar een vergoeding van 100 € en de verliezer 50 €. 

De inrichters van de 1/8, 1/4 en 1/2 finales zijn verantwoordelijk voor de betaling van alle officiëlen: 

scheidsrechters, timekeeper en afgevaardigde liefhebbersafdeling.  

Voor de finales op zondag 4 maart 2018 worden de officiëlen betaald door de VBL. 

De inrichters mogen bijkomende kampen op hun programma plaatsen met plaatselijke boksers. 

Een wedstrijd tussen Elite-Boksers mag eveneens op het programma geplaatst worden. 

Voor alle wedstrijden voor de kampioenschappen moeten de handschoenen van Paffen-Sport gebruikt worden. 

 

Weging: 
De weging zal verricht worden door de Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling. Enkel de werkende leden van de 

Vlaamse Boks Liga, de Scheidsrechtersafdeling, de organisator en een verzorger/trainer van de te wegen bokser 

mogen de weging bijwonen. De werkende leden van de Vlaamse Boks Liga hebben de bevoegdheid alle andere 

personen te weren. De weging zal gebeuren vanaf drie uur voor aanvang van de meeting, ook voor de finale. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een geijkte schuifweegschaal. De boksers mogen slechts tweemaal gewogen 

worden. De tweede weging mag gebeuren tot maximum 1 uur na de eerste weging en tot één uur voor de aanvang 

van de meeting. 

Een tweede niet-officiële  weegschaal zal ter beschikking staan in een ander lokaal en dit voor de boksers die 

gewicht moeten afwerken. Na de weging gebeurt het medisch onderzoek. 

Wanneer een bokser zich aandient in een andere categorie dan deze waarin hij/zij is ingeschreven, zal zijn/haar 

tegenstander winnen met walk-over. De bokser krijgt een boete van 50 € en kan een geen wedstrijden meer 

deelnemen tot na betaling van de boete. 

Een bokser die te laat op de weging is krijgt een boete van 50 €. De kosten van de tegenstander worden hem 

aangerekend. Hij mag aan geen wedstrijden meer deelnemen en kan pas terug boksen na betaling van de boete. 


