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Aangepast  05/02/2013. 

HET INRICHTEN VAN EEN BOKSMEETING 

Onder toezicht van de Vlaamse Boks Liga vzw 

 
Wie mag inrichten ? 
a) Een meeting met uitsluitend liefhebberskampen (eventueel met één beroepskamp): 

Iedere boksclub die aangesloten is bij de K.B.B.B.  

Vanaf 1 september 1997 mag een club (die geen vzw is) ook 1 beroepskamp op hun programma hebben, 

een club die wel een vzw is mag een vergunning van inrichter aanvragen. 

b) Een meeting met liefhebberskampen en beroepskampen: 

Een inrichter die volledig verantwoordelijk is voor de door hem ingerichte meeting. Deze inrichter moet 

in het bezit zijn van een vergunning van inrichter bij de K.B.B.B.  

Hoe bekomt men een vergunning van inrichter bij de K.B.B.B.? 

- Deze vergunning aanvragen aan de K.B.B.B. 

- Minimum 21 jaar oud zijn. 

- Een bewijs van solvabiliteit (verzekering tegen schade) voorleggen. 

- Een borg betalen, deze borgsom krijgt men terug nadat men minstens 1 maal ingericht heeft per seizoen. 

 

Soorten vergunningen. 
a) Inrichter 3° serie: 

Deze mag inrichten in gans België tot een maximum van 2 beroepskampen, met inbegrip van een  ½ 

finale van een kampioenschap van België en B.B.U. – 300 € Borg. (bij te betalen bij de eerste aanvraag 

van de vergunning). 

b) Inrichter 2° serie: 

Deze mag inrichten in gans België tot een maximum van 5 beroepskampen met inbegrip van een Belgisch 

en Benelux kampioenschap. Borg = 500 €. (bij te betalen bij de eerste aanvraag van de vergunning). 

c) Inrichter 1° serie: 

Deze mag inrichten in gans België met een onbeperkt aantal beroepskampen met inbegrip van een 

Belgisch - Europees of  wereldkampioenschap. Borg = 1.000 €. (bij te betalen bij de eerste aanvraag van 

de vergunning). 

 

 

 

 

 

  Vlaamse Boks Liga vzw 

                             Secretariaat : Etienne Brusselmans 

                      Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               

                 T:015-33 66 30        bank : BE08 0013 8598 5813 
              Etienne.brusselmans@telenet.be   -   vlaamseboksliga@telenet.be       www.VLAAMSEBOKSLIGA.BE          

                                                                                                                                                                     WWW.BOXEBELGIUM.BE  
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Welke aanvragen moet men doen om een boksmeeting in te richten ? 
a) Aanvraag aan de V.B.L.. (op een speciaal daarvoor bestemd formulier) vergezeld van een vastgestelde 

borgsom,  te betalen aan de Vlaamse Boks Liga vzw  + eventueel de vastgestelde borg voor een 

kampioenschap Elite te betalen.  

b) De aanvraag moet minstens 4 weken vóór aanvang van de meeting op het Algemeen  

    secretariaat toekomen. 

c) Aanvraag aan Stads- of Gemeentebestuur. 

d) Kennisgeving aan de plaatselijke politiecommissaris. 

e) Aanvraag van een dokter. (de dokter moet door de inrichter betaald worden = 150 €) 

f) Aanvraag van een zaal. 

g) Aanvraag van een boksring + verlichting. 

h) Aanvraag van een geluidsinstallatie en een speaker die aangesloten is bij de K.B.B.B. 

i)  Verplicht om minstens 5 security-stewards te voorzien (dat mogen mensen uit de onmiddellijke   

    omgeving zijn (vb clubleden) 

 

Wat moet men allemaal voorzien op een boksmeeting ? 
a) Kleedkamers met stortbaden voor de boksers, indien er vrouwenboks voorzien is, ook een aparte 

kleedkamer met stortbad voor de vrouwen. 

b) Kleedkamers en stortbad voor de scheidsrechters. 

c) Een afgesloten plaats voor medisch onderzoek en dopingtests, voorzien van een tafel voor 

geneeskundig onderzoek en een draagbaar die zich onder de boksring moet bevinden. 

d) Een geijkte weegschaal (voor kampioenschappen is het verplicht een recent geijkte schuifbalans ter 

beschikking te stellen). 

e) Tafels en stoelen verplicht te voorzien aan de ringboord voor: 

- De werkende scheidsrechters en juryleden. 

- De dokter. 

- De voorzitter van de avond. 

- De Time-keeper. 

- De Speaker. 

- Eén afgevaardigde van de V.E.B.A., V.L.B.A. en V.S.A.. (totaal = 3) 

- De pers. 

- !!! De voorzitter van de avond, de time-keeper, de dokter, de speaker en de afgevaardigden van de 

V.E.B.A. en V.L.B.A. moeten allen aan één kant van de ring zitten en dit zodanig dat de Rode Hoek 

zich links van hen bevindt. 
f) Een gong met hamer en chronometer voor de time-keeper aan de tafel van de voorzitter van de avond 

en daarbij een micro voor de speaker. 

g) De ring moet voorzien zijn van een Rode en een Blauwe hoek voor de 2 boksers, en twee neutrale witte 

hoeken. 

De Rode en Blauwe hoek moet voorzien zijn van: 
- 1 hoekstoeltje. 

- 1 waskom. 

- flessen drinkwater. 

- 1 ledige emmer. 

- 1 bakje met harsstof voor de schoenen, (eventueel)! Het gebruik van plastiek materiaal is aanbevolen. 

h) Minimum twee goedgekeurde helmen. 
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i) BOKSHANDSCHOENEN moeten voorzien worden door de inrichter, (kan eventueel bij de bond 

bekomen worden). 

- Alleen nieuwe of in perfecte staat zijnde handschoenen zonder herstelling mogen gebruikt worden. 

- Alleen handschoenen met vastgemaakte duim worden toegelaten. 

- De vulling van de handschoenen mag op generlei wijze verplaatst of onderbroken zijn. 

- De veters moeten van buiten op de rug van de pols van de handschoenen worden geknoopt en  

  weggestopt met plakband. 

- In geen geval mogen de handschoenen, waarop vlekken voorkomen opnieuw worden gebruikt als ze niet    

  volledig ontsmet zijn. 

- Twee paar gelijkaardige handschoenen moeten steeds in reserve worden gehouden op de tafel van de  

officiëlen. 

- Er moet een speciale tafel voorzien zijn in de buurt van de ring voor het aandoen van de handschoenen 

en de controle van de bandages en de handschoenen moeten vóór gebruik voorgelegd worden aan de 

hoofdscheidsrechter of door de K.B.B.B. officieel aangestelde persoon van de boksmeeting. 

- In geval van omwisseling van de handschoenen, dient de scheidsrechter of bondsverantwoordelijke het 

omwisselen bij te wonen. 

- Het gewicht van de handschoenen voor de liefhebbers en vrouwelijke Eliteboksers is bepaald op 10 

ounces (284 grammen). 

- Het gewicht van de handschoenen voor de mannelijke Eliteboksers is bepaald op 8 ounces (227 

grammen) tot en met Welter en alle gewichtscategoriën daarboven op 10 ounces (284 grammen). 

 

I) DE RING: 
1. De ring in het vierkant, dient aan de volgende regels en afmetingen (tussen de koorden) te voldoen 

    a) Voor het Koninklijk Besluit:  4,35 m op 4,35 m Minimum. 

    b) Voor de A.I.B.A.  4,90 m op 4,90 m Minimum. 

                                     6,10 m op 6,10 m Maximum. 

    c) Voor de E.B.U.      5 m op 5m  Minimum. 

                                     6 m op 6 m  Maximum. 

2. De ring moet voorzien zijn van vier hoekpalen die beveiligd zijn met schuimrubber of die zodanig 

gebouwd zijn dat er zich niemand kan aan kwetsen. 

3.  Er moeten twee trappen geplaatst worden aan twee tegenovergestelde hoeken ten gerieve van de 

boksers, en indien mogelijk in een derde hoek een bijkomende trap ten behoeve van de scheidsrechter, 

speaker enz... 

4.  Er wordt enkel nog een ring toegestaan met vier koorden. 

     De koorden moeten een diameter hebben van 3 tot 5 cm. 

     De koorden moeten op volgende hoogte gespannen zijn:   H1: op 40   cm 

   H2: op 70   cm 

   H3: op 100 cm 

   H4: op 130 cm 

 

II) DE RINGVLOER: moet stevig, vlak en zonder oneffenheden gebouwd zijn, en moet tenminste 50 

centimeter uitsteken buiten het vierkant gevormd door de koorden. 

Deze vloer moet bedekt zijn met vilt, rubber of enig ander materiaal dat dezelfde elastische 

eigenschappen bezit, met een dikte van tenminste 1,5 cm en ten hoogste 1,9 cm, daarover dient een 

zeildoek gespannen en stevig bevestigd te worden, het vilt en het zeildoek moeten de hele oppervlakte 

van de ringvloer bedekken. 
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III) DE TOUWEN/KOORDEN moeten bedekt zijn met zacht linnen en of plastiek plakband. Ze moeten 

onderling op regelmatige afstanden verbonden worden door twee stukken fijn linnen of een dun koordje. 

 

Beurzen, FederaleTaksen en Onkosten van de werkende Officielen 
De Beurzen van de eliteboksers en de Federale Taksen moeten vòòr de weging van de eliteboksers 

uitbetaald worden (cash) aan de Afgevaardigde van de Vlaamse Elite Boks-afdeling die de weging doet, 

zoniet gaat de weging niet door. 

De onkosten van de werkende Officielen (Scheidsrechters, Juryleden, Time-keeper, Afgevaardigden van 

de VLBA en VEBA) moeten aan de officiële Afgevaardigde van de K.B.B.B. uitbetaald worden vòòr de 

aanvang van de Meeting. 
(voor de bedragen van de Federale Taksen en onkosten van de werkende Officielen: zie bijlage) 

 

Weging 
Alle boksers moeten zich bij de official van de weging aanmelden met hun medisch attest en hun 

vergunning, deze officieel moet elke weging zonder deze documenten weigeren. 

Alle boksers moeten gladgeschoren en in staat van zuiverheid zijn om gewogen te worden. 

De weging voor de Kampioenschappen moet geschieden op een vooraf gecontroleerde schuifbalans, voor 

de andere wedstrijden is een gewone balans toegelaten. 

De plaats en het uur van de weging zijn vastgesteld door de K.B.B.B., op voorstel van de inrichter. 

Uitsluitend voor de competities en Kampioenschappen voor eliteboksers zal de weging tenminste zes uur  

en ten vroegste dertig uur voor de wedstrijd plaatsvinden. 

De bokser die het gewicht niet haalt, mag zich een tweede maal laten wegen ten hoogste één uur na de 

eerste weging. 

Het juiste gewicht van de boksers wordt in de ring, onmiddellijk voor de kamp, afgekondigd. 

Het medisch onderzoek en de weging zullen terzelfdertijd gebeuren. 

De weging zal plaats vinden in een proper en voldoende verwarmd lokaal. 

Een door de inrichter uitgenodigde liefhebbersbokser die gewogen is en tevens medisch goedgekeurd is 

door de dokter ter plaatse en goedgekeurd in de opgegeven gewichtsklasse moet betaald worden ook al 

heeft de inrichter geen kamp voor hem/haar. 

!!! Wanneer men buitenlandse eliteboksers op het programma voorziet, moeten die zich aanbieden op de 

weging in het bezit zijn van volgende documenten: 

-Vergunning van hun bond (land). 

-Identiteitskaart (paspoort). 

-Toelating van hun bond (land). 

-Medisch attest. 

-Het palmares van hun reeds geleverde kampen (W=?/L=?/MN=?). 

-De volledige gegevens (tegenstander, plaats, datum, uitslag) van hun laatste drie kampen. 

-Een bewijs dat ze verzekerd zijn. 

(Indien mogelijk moeten al die gegevens die hierboven vermeld zijn doorgefaxt worden, naar de 

voorzitter van de Vlaamse Elite Boks-afdeling, enkele dagen vóór de meeting, maar ze moeten zeker 

aanwezig zijn op de weging, anders wordt er geen toelating gegeven om te boksen). 

Indien de weging de dag voor de meeting doorgaat, zal de inrichter de gereglementeerde 

kilometervergoeding betalen aan de Official die de weging komt verrichten. 

Indien de weging s’ middags van de dag van de meeting doorgaat, zal de inrichter een volledig 

middagmaal ter beschikking stellen van de Official die de weging komt verrichten. 
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Programma. 
I) Liefhebbers: De liefhebberskampen moeten samengesteld worden volgens de reglementen van de 

Nationale Liefhebbers-afdeling(commissie). 

II) Eliteboksers: De Elitekampen moeten samengesteld worden volgens de reglementen van de Nationale  

Elite-afdeling(commissie). 

III) Op iedere meeting (zowel elite als liefhebbers) moeten er tenminste 24 ronden voorzien zijn of anders 

gaat de meeting niet door. Indien het een gemengde meeting (Mix) is, met b.v.: kickbox, of optredens  

moet men eerst de Engelse boks afwerken alvorens te starten met de andere boks of het andere 

programma. 

IV) Op iedere meeting moeten er minimum 2 liefhebberskampen op het programma staan, ongeacht het 

aantal profkampen. 

V) Alvorens men de toelating krijgt om twee Buitenlandse eliteboksers tegen elkaar te laten boksen zullen 

er minstens evenveel elitekampen met Belgische eliteboksers als elitekampen met Buitenlandse 

eliteboksers moeten zijn. 

 

VERPLICHTE GEGEVENS VOOR OP DE AFFICHE. 
 

Bij het inrichten van een boksmeeting is het niet meer verplicht om affiches te laten drukken (verslag 

Raad van Bestuur K.B.B.B.  nr 28). 

Wie wel affiches laat drukken moet er de reglementaire gegevens opzetten (verslag Raad van Bestuur 

K.B.B.B.  nr 41). 

Wat moet erop staan: 
 

* Onder de reglementen van K.B.B.B.  

 

* Inrichter is:___________________________________________ 

 

* Vergunningnummer K.B.B.B. :___________________________ 

 

* Prijzen der plaatsen:____________________________________ 

 

* Dokter van Dienst:_____________________________________ 
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EHBO bij inrichtingen boksmeetings is verplicht  
Art. 7,1° van het decreet medisch en ethisch verantwoord sporten bepaalt dat elke sportvereniging rekening 

houdend met het specifieke karakter van de door haar geregelde sportactiviteit verplicht is de medische 

verantwoorde sportactiviteit voor de sporter te bewaken en te waarborgen. 

 Art 8, 1° van het decreet MEVS omschrijft deze taak vermeld in art. 7, 1°: “ De taak vermeld in art. 7, eerste lid, 

1° , heeft voor elke sportvereniging betrekking op het naleven en doen naleven van: 

… 5° de minimale medische, paramedische en psychologische begeleiding van sporters bij de voorbereiding op 

en de deelneming aan sportmanifestaties. 

Een EHBO-post lijkt ons een minimale vereiste te zijn bij boksmeetings.  

Ook het algemeen aansprakelijkheidsrecht geldt. Een vereniging/club/federatie die een boksmeeting 

organiseert zou kunnen aansprakelijk gesteld worden wegens nalatigheid indien zij niet heeft voorzien in 

EHBO. 

 
EHBO-hulppost bij Rode Kruis-Vlaanderen. 

Naargelang van de provincie waar de desbetreffende manifestatie doorgaat, 

geef ik u hierbij de gegevens van de provinciale 

Coördinators Hulpverlening die u hiervoor kunt contacteren : 

Prov Antw: 

Barbara de 

Meyer,Barbara.demeyer@rodekruis.be<mailto:Barbara.demeyer@rodekruis.betel. 

03/286.93.22. 

Prov. Vl-Brabant: 

Mario Huyskens, 

mario.huyskens@rodekruis.be<mailto:mario.huyskens@rodekruis.be>,  

tel. 016/39.80.73. 

Prov. Limburg: 

Jan Dierckx, jan.dierckx@rodekruis.be<mailto:jan.dierckx@rodekruis.be>, 

011/28.09.22. 

Prov. O-Vl: 

Dolf Henderick , 

dolf.henderick@rodekruis.be<mailto:dolf.henderick@rodekruis.be>, 

09/225.81.97. 

Prov. W-Vl : 

Geert Deruyttere, 

geert.deruyttere@rodekruis.be<mailto:geert.deruyttere@rodekruis.be>, 

050/45.90.06. 

 

Tevens kunt u  voor verdere info terecht op onze website, www.rodekruis.be,  

"Rode Kruis in je buurt" 

 

Met vriendelijke groeten. 

 

hulpacties van het Rode Kruis.  

Alle info op http://www.rodekruis.be" 
 

(aangepast door Etienne Brusselmans, Algemeen secretaris op 01/09/2008 en opnieuw aangepast op 11/02/2011) 

 

 


