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RECREANTEN
TOERNOOI
“BOXING THE NOBLE ART OF
SELFDEFENCE”

FILOSOFIE
Recreanten toernooi is
een vorm van
competitief boksen die
de VBL in leven heeft

geroepen om het
technisch correct en

I.INLEIDING

verantwoord boksen te
stimuleren en om de

Binnen elke boksvereniging vind je wedstrijdboksers, maar ook een
grote groep leden komen boksen voor recreatieve doeleinde. In
tegenstelling tot de wedstrijdboksers bood de VBL tot heden geen
mogelijkheden aan deze significante groep om hun vaardigheden te
demonstreren. Dit omdat het wedstrijdniveau meestal te hoog en zwaar
was, de desbetreffende doelgroep meestal geen tijd had om intensief
te kunnen trainen of ze de ambities anders hadden gericht dan een
wedstrijd bokser. Dit wil echter niet zeggen dat ze hun bokstechnieken
niet eens willen uit proberen in een echte boksring tegen iemand van
een andere vereniging. Met het oog op het verhogen van de
recreatieve participatie, het verhogen van de doorgroei naar
competitieve bokser, het verhogen van het niveau van de competitieve
boksers en het verhogen van de gelegenheden om boksers de kans te
geven om hun vaardigheden in een competitieve context te
demonstreren heeft de VBL in de initiële fases van haar
gesubsidieerde sportieve werking, geïnvesteerd in een andere vorm
van competitie, waarbij voornamelijk recreatieve boksers aan kunnen
participeren of boksers die willen doorgroeien tot competitieve boksers.
De VBL wilt een laagdrempelig vorm van organisatie aanbieden
hopende hierbij dat verschillende clubs zich geroepen zullen voelen om
hun deuren te openen voor deze vorm van “competitie”, waarbij vanuit
de federatie stimuli wordt gegeven. Via deze weg hopen wij een
afgestemde aanbod te presenteren voor een specifieke doelgroep in
een specifieke fase van zijn sportieve ontwikkeling als bokser met een
specifieke niveau. Zodoende blijft het een organisatievorm dat
uitdagingen aanbiedt voor de deelnemers en een gefaseerd groei zal
garanderen. De VBL gelooft dat dit de juiste stappen zijn om de
Vlaamse Boks Sport naar nieuwe niveaus te brengen in samenwerking
met haar leden.

leden van de VBL
voldoende
mogelijkheden te
bieden om hun
talenten en
vaardigheden te
demonstreren.
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II.FILOSOFIE EN WAARDE VAN HET RECREANTEN TOERNOOI
(RT)
De Vlaamse Boks Liga vzw gelooft in een duurzaam, technisch hoogstaande en medisch en ethisch
verantwoord sportbeleid. Binnen het concept van RT wordt het technisch boksen gestimuleerd. De VBL
gelooft dat in de initiële fases van de sportieve ontwikkeling van een bokser de nadruk vooral op
techniek moet liggen en later op kracht. Het is exact om deze reden dat de VBL de nadruk legt op een
goede technisch uitvoering tijdens een kamp binnen de RT. Binnen RT dienen de bokser een stijl te
hanteren dat gericht is op het scoren van punten en niet op impact. Deze filosofie dient niet enkel door
de bokser gedragen te worden, maar ook door de trainers, officials aanwezig en als de VBLafgevaardigde. De boksers dat voor harde impact boksen zullen daarom ook afgestraft worden middels
waarschuwingen en bij het niet naleven van de advies van de official zal de kamp ook stil gelegd
worden, zodat de RT filosofie beschermt blijft en de boksers het belang van een correcte uitvoering van
de aangeleerde technieken en wederzijds respect zullen waarderen.
De RT waarden kunnen samengevat worden in de volgende kernbegrippen:

Wederzijds respect -Eerlijkheid-Vertrouwen-Sportiviteit -Kwaliteit en Techniek-Ontwikkeling
FIGUUR 1 VALUES RECREANTEN TOERNOOI

De bedoeling van RT is dat de boksers proberen te scoren middels het raken van het legaal raakvlak
zonder een te grote impact, waarbij de atleet let op een mooie uitvoering van de techniek en veel
probeert te scoren. De aanwezige officials zijn er om de impact te evalueren en bij een overtreding zal
een waarschuwing gegevens worden. Dit is het kenmerk waarmee RT zich onderscheidt van andere
vormen van competitie, zoals reguliere wedstrijden binnen het profboksen en olympisch stijl boksen.
Een te harde stoot zal gesanctioneerd worden middels strafpunten. Na een tweede vermanning wordt
de deelnemer gediskwalificeerd. Via deze beleidsmaatregel wordt de RT-filosofie en RT-waarden
gewaarborgd.
Samengevat onderscheidt het RT concept zich van de andere vormen middels de volgende
eigenschappen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Groot aandacht voor een technische uitvoering
van de bokstechnieken
Focus ligt op het score van punten
Schade toedienen aan uw tegenstander is
verboden
Strafpunten voor agressief gedrag dat indruist
tegen de RT-filosofie
Strafpunten voor harde stoten
Headgear verplicht ongeacht leeftijd, niveau of
gewicht
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III.HOE VRAAG IK EEN RT AAN
De Vlaamse Boks Liga wilt haar leden stimuleren te participeren aan RT en clubs aanzetten om haar
deuren te openen voor RT. Hierdoor kan de Vlaamse Boks Sport groeien naar nieuwe niveaus. Via een
laagdrempelig aanbod, richtlijnen en ondersteuningen in de vorm van expertise, officials en materiaal
hopen wij dit te realiseren.
De aanvragende partij dient de RT-aanvraag formulier in te vullen en deze vervolgens te bezorgen aan
de algemene coördinator ( Ibrahim Emsallak) één maand voor aanvang van de RT. Zodoende kan de
VBL de officials op tijd aanduiden, de nodige promotionele stappen ondernemen en voldoende gadgets
voor de deelnemers aanmaken. Indien een correcte aanvraag is ingediend en de algemene coördinator
een formele bevestiging heeft bezorgd heeft de aanvragende partij officieel toestemming om RT te
organiseren en recht op ondersteuning van de VBL. De ondersteuning kent verschillende vormen en
zijn als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Knowhow
Gadgets voor al de deelnemers
Official aanwezig van de VBL
Promo
Administratie + VBL afgevaardigde

CLUBNAAM
CLUBLICENTIE
Voornaam

DIPLOMEERDE
TRAINERS
HOOFDTRAINER
DATUM RT

……………………………………………………………
Naam
M/V Gewicht Geboortedatum

../../….

HANDTEKENING
Verantwoordelijke

Recreantentoernooi Aanvraagformulier

….………….
Lic. Nr. VBL

…………….

RT
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IV.ORGANISATIE RT
De aanvragende partij zal voornamelijk instaan voor de organisatie van de RT onder begeleiding en
ondersteuning van de VBL. Er zal een hoge mate van flexibiliteit zijn om de laagdrempeligheid van RT
te garanderen.

Voldoen aan voorwaarde
Vooraleer een club een RT kan organiseren dient de aanvrager aan bepaalde voorwaarde te voldoen:
Voorwaarden
Aanvraag ingediend 1 maand voor aanvang
Aanvraag goed gekeurd door VBL
Enkel VBL aangesloten recreanten
Min. 1 gediplomeerde trainer aanwezig
Kleedkamer voor scheidsrechter en boksers
TABEL 1 VOORWAARDEN RT

De Zaal
De zaal dient goedgekeurd te zijn door de brandweer en een ring dat voldoet aan de minimumvereisten
van de KBBB codex dient aanwezig te zijn. Bij afwijkingen dient dit op voorhand meegedeeld te
worden, zodat al de partijen op de hoogte kunnen gebracht worden. Indien de afwijkingen licht zijn zal
na een evaluatie van de officials beslist worden of een toestemming gegeven wordt of niet. In het licht
van de filosofie van RT zal hier niet te streng op geëvalueerd worden, zodoende blijft het een
laagdrempelige vorm van organisatie. De afmetingen en eigenschappen van de aanwezige ring zullen
via de aanvraagformulier aangeleverd worden. De organiserende club voorziet stoelen en trappen aan
de ring, zodat deze toegankelijk is indien er sprake is van een verhoogde ring.
De zaal dient te beschikken over kleedkamers, douches en een ruimte apart voor de official en
aanwezig VBL afgevaardigde. Toeschouwers zijn toegestaan indien er een afgebakend gebied wordt
gehanteerd tussen de ring en de toeschouwers afgescheiden middels nadarstructuren of iets dergelijks.
Er mag een cafetaria aanwezig zijn of tijdelijk opgesteld worden alsook een kassa voor inkom. Al de
inkomsten zijn voor de organiserende partij. Om te waken over de RT-filosofie van laagdrempeligheid,
mag het inkomgeld fluctueren tussen €0 en €10.

VBL afgevaardigde
Bij elke RT zal de VBL proberen een afgevaardigde van de VBL aanwezig te laten zijn die de gadgets
en boksmateriaal aanlevert. Echter is dit geen verplichting. Ook zal de VBL afgevaardigde indien
aanwezig, een controle uitvoeren op de aansluitingen, aangezien enkel VBL-aangesloten leden mogen
participeren aan RT. Zodoende zijn al de deelnemers verzekerd en kan er het juiste aantal materiaal en
gadgets besteld worden. Indien de VBL afgevaardigde niet aanwezig kan zijn zal de official deze taken
overnemen.
De VBL geeft ook een korte inleiding omtrent de RT-concept, filosofie, waarde en de verloop ervan.
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Sanctie op het niet naleven van de RT voorwaarden en fraude
Indien de VBL afgevaardigde of official een overtreding tegen de RT voorwaarde merkt kan er een straf
opgelegd worden gaande van een geldboete tot een schorsing van de club voor 6 maanden. De VBL
legt voornamelijk de nadruk op het correct doorgeven van de deelnemers en het enkel toelaten van
VBL aangesloten leden.

Officials
Er zal één official aanwezig zijn in de ring. Hij zal instaan voor een goed verloop van de wedstrijd en
waken over de filosofie van de VBL en RT. De official controleert de handschoenen, bandages,
mondstuk en hoofdbeschermer en kan een kandidaat weigeren op basis van het waken over het GES
decreet. Ook voert hij de nodige controles uit van de licenties indien nodig. De official zal na verloop
van de wedstrijd de gadgets aanreiken aan de participanten. De official krijgt een eigen kleedkamer en
wordt voorzien van een consumptie door de inrichters. De official maakt een PV van de dag en
ontvangt het programma van de organisatoren. De official wordt door de VBL voorzien en vergoed.
Binnen het concept RT zal er een official in de ring aanwezig zijn vergezeld met een collega die hem of
haar kan aflossen alsook een timekeeper.

Trainers
Enkel gediplomeerde trainers mogen in de ring en de hulptrainer ( zonder diploma) mag mee aan de
ring. De trainers staan in om te waken over de veiligheid van de deelnemers en waken over de RTfilosofie. De trainers mogen de deelnemers niet opjutten om een agressieve houding aan te nemen en
hierdoor de techniek te verwaarlozen. Om een goed verloop te garanderen dienen de trainers te zitten
op de voorziene plaats door de inrichters. Instructies mogen mee gegeven worden aan de boksers,
maar op een rustige manier.

Jury
De VBL zal geen volledige jury voorzien voor RT, aangezien wij geloven dat in RT nog geen officiële
complete jurering dient plaats te vinden, maar in een latere fase. Zodoende willen wij de verschillende
competitieve vormen in een stijgende lijn elkaar laten opvolgen wat betreft beleving. Indien er
voldoende initiators aanwezig zijn, de official en de verschillende partijen akkoord zijn, kan er beslist
worden om drie initiator trainers aan te duiden als jury leden. Zij zullen zich dan op verzoek van de
verschillende partijen ontfermen over het resultaat. Dit is echter geen officieel uitslag en dient enkel om
de belevenis omhoog te brengen indien te verzocht wordt. Enkel VBL leden met een initiatordiploma
mogen functioneren als jurylid. Zodoende leren de boksers de functie van jury ook kennen.
Binnen een reguliere RT zal de score door de officials aanwezig bepaald worden middels hun
observaties tijdens de kamp. Zij geven na afloop van een kamp de fiches af voor de bekendmaking van
het resultaat. De VBL benadrukt dat het resultaat niet van groot belang is, aangezien het recreatief
karakter benadrukt wordt binnen RT en de leden van de VBL mogelijkheden krijgen om in de ring te
staan.
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Speaker
De organiserende partij zorgt dat er een geluidsinstallatie aanwezig is met een microfoon. Dit mag een
heel simpele vorm aannemen. Dit zal dienen om een inleiding te geven en eventueel een resultaat
indien dit verzocht is geweest. De organiserende club kiest uit zijn midden een speaker. De VBL kan
hier ook in voorzien, maar dit dient op voorhand meegedeeld te worden. De kosten voor een eventuele
professionele speaker worden gedragen door de organiserende club, aangezien dit een luxeproduct is
waar de VBL niet voor tussen komt.

Arts
De organiserende partij voorzien een arts de dag van het recreantentoernooi. De arts wordt bekostigd
door de Vlaamse Boks Liga na goedkeuring van een factuur. Op het factuur wordt melding gemaakt
van het recreantentoernooi en dat de arts fungeert als controle en ringarts of een andere beschrijving
die deze activiteiten omvat. De factuur gegevens van de VBL worden hierop vermeld.
De organiserende partij selecteert een arts uit de lijst van de erkende artsen van de VBL. De arts zal
een controle uitvoeren de dag van het toernooi, zoals ook is vastgelegd voor reguliere competitie.
Vervolgens zal de arts aanwezig zijn aan de ring voor eventuele complicaties op te lossen.
De organiserend club zorgt dat er een EHBO kit aanwezig is en verzoekt ook de arts om eventueel
materiaal mee te nemen indien mogelijk.

Dag en duur van een RT
Een recreantentoernooi kan door de week of in het weekend georganiseerd worden. Indien het
georganiseerd wordt tijdens een weekend mag de RT niet de reguliere competitie in gedrang
brengen. Hierdoor dient een recreantentoernooi altijd voor 17 uur afgelopen zijn indien het zaterdag
of zondag plaats vindt. Een RT mag vanaf aanvang van de eerste kamp tot afloop van de laatste kamp
niet langer als 3 uur duren en niet meer als 15 kampen omvatten. Een RT kan voor een reguliere
boksgala georganiseerd worden, maar hier dienen aparte officials voor aangeduid worden, alsook
duidelijk gescheiden worden. Dit dient ook vermeld te worden op ons kalender.

Verloop RT
De RT dient laagdrempelig te zijn. Op voorhand dient er een matchmaking bezorgd te worden, waarbij
er enkel vermeld wordt, het aantal kampen te willen laten plaats vinden, wie er eventueel allemaal wilt
participeren en welke clubs worden uitgenodigd. Echter dient deze niet volledig exact te zijn. Bij
aanvang van het RT wordt ter plekke een matchmaking gemaakt. Deze wordt vervolgens opgehangen
op een zichtbare plaats en een kopie wordt bezorgd aan de official. Pas na goedkeuring van de
matchmaking door de aanwezige trainers en official zal de matchmaking officieel zijn.
Vervolgens zal de official de nodige controles uitvoeren samen met de VBL afgevaardigde. Dit betreft
licenties en trainer diploma’s, alsook de ring en de aanvragen. Vervolgens worden drie juryleden
geselecteerd op basis van wie zich kandidaat stelt. Zij maken op einde van de dag bekend wie de
stijlprijs wint indient dit verzocht wordt. Er is geen resultaat binnen RT, tenzij er naar gevraagd
wordt door de organiserende partij. Na afloop van een kamp krijgen beide deelnemers een gadget
aangereikt van het RT en wordt er eventueel een foto getrokken. De inrichters en official beslissen
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wanneer een pauze wordt ingelast. Na afloop dienen de deelnemers en officials ruimte te hebben om
zich te douchen. Official maakt een PV op van de dag en bezorgt deze aan de VBL.
Binnen RT wordt er geen pauze voorzien, tenzij expliciet verzocht.

De RT wordt door de week of in het weekend georganiseerd. Indien het tijdens een weekend
wordt georganiseerd dient deze voor 17 uur afgelopen te zijn, zodat het niet tegen de reguliere
competitie indruist.

V.REGLEMENT RT
De weging-leeftijdscategoriëen

RT is open en toegankelijk voor alle recreatieve VBL leden van alle leeftijds -en gewichtscategorieën.
Het wegen van de verschillende deelnemers vindt plaats de dag van de RT, is verplicht en dient te
gebeuren vanaf het moment dat de official aanwezig is.
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Binnen RT dienen de gewichts -en leeftijdscategoriëen gerespecteerd te worden in het licht van het
GES decreet. Echter is er een mate van flexibiliteit aanwezig binnen het RT concept, waarbij er lichtjes
kan afgeweken worden. De VBL vereist dat de aanwezige scheidsrechter en trainers hier een correcte
en ethische verantwoorde inschatting maken. Zodoende is er een maximum van 6 kg verschil binnen
RT toegestaan. Qua leeftijd kan er afgeweken worden, maar binnen een ethisch verantwoord kader,

waarbij jongere leeftijdsgroepen eerder naar het biologische leeftijd wordt gekeken indien er wordt
afgeweken om zodoende een evenwaardig en evenwichtige tegenstander te vinden.
Rekening houdend met het boven genoemde zal er de dag zelf een gezond, ethisch en medisch
verantwoorde matchmaking opgesteld worden onder toezicht van de aanwezige trainers en official.
Kort samengevat worden de volgen zaken getolereerd :
▪
▪

▪
▪
▪

In gewichtsverschil van max. 6 kg
Indien noodzakelijk kan er afgeweken worden van leeftijdscategorieën en wordt er een
gelijkwaardige matchmaking opgesteld op basis van een inschatting van de biologisch leeftijd
rekening houdend met het niveau en gewicht.
De matchmaking zal de dag zelf plaats vinden na de weging.
De weging wordt de dag zelf gehouden onder toezicht van de aanwezige official.
Deelnemers mogen maximaal 10 RT’s op hun palmares hebben

De inrichtende club voorziet een standaard weegschaal.

Onverenigbaarheden
Binnen de RT zijn de volgende situaties niet toegestaan:
▪
▪
▪
▪

Twee broers of twee zussen dat tegen elkaar boksen
Twee boksers uit dezelfde club
Twee boksers waarvan één geen VBL lidmaatschappij heeft
Twee bokser waar een groot leeftijds -en/of gewichtsverschil zit (evaluatie door official)

Medische
De RT-deelnemers dienen geen volledig medisch onderzoek te ondergaan, zoals is vast gelegd bij de
competitieve bokser. Echter dient de deelnemer verzekert en medisch geschikt te zijn om recreatief te
mogen boksen. Een volledig medisch onderzoek is sterk aangeraden.
De inrichtende club dient een arts in te schakelen en deze zal vergoed worden door de Vlaamse Boks
Liga. De arts zal functioneren als controle en ringarts de dag van het recreantentoernooi.
De VBL verwacht dat de aanwezige trainers hun verantwoordelijkheden nemen wat betreft de veiligheid
van hun boksers. De VBL benadrukt nog eens dat de volgende atleten niet toegestaan zijn om te
mogen boksen tijdens de reguliere wedstrijden:
▪
▪
▪
▪
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Een bokser die een verband draagt of wonden vertoont, of zwellingen of huidaandoeningen
vertoont aan het hoofd of op het lichaam.
Een bokser die een bril draagt.
Een bokser met contactlenzen behalve met een medisch attest, is het dragen van zachte
contactlenzen toegestaan.
Een bokser met een brace/steunverband boven de gordel zijn steunverbanden is verboden en
onder de gordel is alleen een elastisch verband toegelaten, behalve uitzonderingen toegestaan
door de erkende geneesheer.

Indien een bokser, ondanks de strenge voorzorg maatregelen genomen door de officials, toch een KO,
KOT, RSC (liefhebbers) heeft geleden, adviseert de VBL dat de trainer zijn boksers doorverwijst
naar een sportarts en een benadrukt dat de bokser zich moet onderwerpen aan een geneeskundig
onderzoek. Als verantwoorde trainer dient hij of zij erover te waken dat de verplichte rusttijden worden
gerespecteerd voor zijn atleten.

Kledij en materiaal
BOKSKLEDIJ
Om deel te mogen nemen aan een RT dienen de deelnemers in sportief kledij zichzelf te presenteren.
Een T-shirt, short en correct schoeisel voor in de boksring wordt verwacht van de deelnemers. Indien
mogelijk voorziet de club de deelnemers van blauwe/rode en zwarte outfits die boksspecifiek zijn. Dit is
echter geen must binnen de context van RT. De VBL adviseert om lichte schoeisel te dragen zonder
punt noch hiel (typische boksschoenen). Een beschermschelp of gordel is verplicht voor de deelnemers
en dient goed gekeurd te worden door de scheidsrechter in de ring door een lichte tik. Dit shirt moet in
de boksbroek worden gestoken zodat de gordel van de boksbroek zichtbaar blijft. Een rok boven de
short is toegelaten.

FIGUUR 2 BOKSKLEDIJ

MONDSTUK
De tandbeschermer is verplicht. Een reserve wordt aanbevolen. De huid van de bokser mag niet
ingevet zijn en zijn/haar kleding moet in perfecte staat zijn.
PIERCINGEN, VERBANDEN EN HAREN
Het dragen van ringen, piercings, steunverband, armbanden, kettinkjes of andere voorwerpen is
verboden. De haren moeten bij voorkeur kort geknipt zijn en mag het uitoefenen van de bokssport niet
hinderen. Bij het dragen van lang haar wordt dit verondersteld samen gebonden te worden zodat het
geen belemmering vormt voor de bokser.
BANDAGES
Het dragen van bandages is verplicht: Een zachte "niet rekbare" bandage van minimum 2,50 m. en
maximum 4,50 m lang, en niet breder dan 5 cm. mag zijn, moet plat rond iedere hand gewonden
worden. Geen enkel ander verband zal toegelaten worden. Een gekruiste overgang over elke vinger is
toegelaten. De scheidsrechter controleert bandage voor het aanbrengen van de handschoenen in de
ring.
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BOKSHELM (HEADGEAR) EN BORSTBESCHERMER
De bokshelm is verplicht voor alle deelnemers. Deze dient zonder harde plastieken of metalen
structuren te zijn. Deze dient idealiter overeen te komen met de kleur van hoek, maar is geen
verplichting. De Bokshelm dient goed gekeurd te worden door de scheidsrechter.
De vrouwen zouden best een borstbeschermer dragen, maar dit is niet verplicht. De VBL adviseert
sterk om dit toch te dragen.

ENKELE VERBODEN ZAKEN MET BETREKKING TOT KLEDIJ EN MATERIAAL
▪ Het gebruik van allerlei linten, rubbervellen of pleisters als verband is uitdrukkelijk verboden,
maar enkel een stukje van zeven en een halve centimeter lengte en twee en een halve
centimeter breedte mag worden gebruikt aan bovenpols om de bandages te bevestigen.
▪ Het gebruik van spelden, zelfs veiligheidsspelden is verboden.
▪ Het overdreven gebruik van vaseline is niet toegelaten zowel op het lichaam als op het gezicht
(doorschijnende vaseline).
▪ Het gebruik van andere vetaardige producten is niet toegelaten.

BOKSHANDSCHOENEN
Binnen RT bokst iedereen met 14 Once handschoenen. De handschoenen dienen goed gekeurd te
worden door de aanwezige official. De VBL stimuleert om handschoenen te dragen overeenstemmend
met de hoek waaruit de participant bokst. De VBL zal daarom bokshandschoenen voorzien.
Wanneer een handschoen los komt of tijdens kamp iets voorvalt met de kleding van de bokser, legt de
scheidsrechter de wedstrijd stil om alles weer in orde te laten brengen. - In elk geval moeten de
handschoenen aangedaan worden in de ring zodat de scheidsrechter de naleving van de bandages
kan controleren.
De bokser die zich in de blauwe hoek bevindt wordt aanbevolen blauwe handschoenen dragen. De
bokser die zich in de rode hoek bevindt wordt aanbevolen om rode handschoenen dragen.
LEGAAL RAAKVLAK EN CORRECTE STOTEN

Raakvlak +14 jaar

Raakvlak Jeugd

FIGUUR 3 LEGAAL RAAKVLAK
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Alleen treffers toegebracht met gesloten vuist met het gedeelte van de handschoen dat de knokkelpartij
bedekt en geplaatst op gelijk welk deel van de voor- of de zijkant van het hoofd en het lichaam boven

de gordel, zijn toegelaten en leveren punten op. (De gordel is een ingebeelde horizontale lijn gaande
door de bovenkant van de heupen en moet altijd goed zichtbaar zijn)

ONGELDIGE STOTEN
▪ de stoten toegebracht met open handen
▪ met de binnenkant of de zijde van de hand
▪ met de pols
▪ met de ellenboog of enig ander lichaamsdeel
▪
de stoten toegebracht zonder te steunen op de grond, in "terugslag", zich vasthoudend aan de
koorden, onder de gordel of achter het hoofd of het lichaam.

Afwijkingen op CODEX KBBB
Leeftijdscategorieën respecteren (eventueel afwijken i.f.v. gelijkwaardigheid onder begeleiding van
scheidsrechter en trainers)
6-12j: 3x1 min.==> +12 onderling afspreken naar het hoofd (tot 14 jaar)
13j-…: 3x1.5 min.
➔ Eventueel 3x2 indien scheidsrechter en trainers akkoord zijn.
3 scheidsrechters voorzien door VBL
PV en officieel programma worden opgemaakt en bezorgt na afloop aan VBL afgevaardigde
Rode hoek wordt altijd eerst vermeld op het officieel programma
Enkel VBL Aangesloten recreanten: controle door scheidsrechter via applicatie en max 10 RT participaties per
lid
Bij fraude schorsing 6 maanden ( enkel aangesloten leden en aantal participanten correct doorgeven)
Scheidsrechter waakt over veiligheid en filosofie
12 OZ handschoenen goed gekeurd door scheidsrechter , mondstuk en beschermer en jeugd 14 OZ.
RT filosofie van toepassing zowel voor jeugd als volwassenen
Jeugd enkel lichaam (6-14 jaar) met gebruik van ARMOR SUIT
Zaal goed gekeurd door brandweer
Aangepast puntensysteem:
•

Correcte stoot lichaam= 1punt

•

Correcte stoot Hoofd= 2 punten
•

•

Ontwijken stoot = 1 punt
Harde stoot naar lichaam= - 1

•

Hard stoot naar hoofd = - 2
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•

2 x straffen is DQ

Gewichtsklasse MAX 6 kg verschil
Aanwezigheid arts niet verplicht echter sterk aangeraden

TABEL 2 AFWIJKINGEN REGLEMENT

De official
De official wordt voorzien door de VBL en wordt via het VSA aangeduid. De official is verantwoordelijk
van een vlot en binnen wettig kader verloop van de RT. De official is een sleutelfiguur samen met de
VBL afgevaardigde indien deze aanwezig is, binnen het RT concept.
De official zal waken over de RT-filosofie en zal deze garanderen middels zijn bevoegdheden. De
official is er om de veiligheid van de deelnemers te garanderen en dat er gehandeld wordt met respect
naar elkaar, de reglementen en al de aanwezige in en rond de ring.
De deelnemers binnen RT worden in alle gevallen geleid door een gevestigde of ervaren
scheidsrechter. De RT-kampen blijven tot de beoordeling van de scheidsrechters. De slagen mogen
niet hard zijn en de scheidsrechter kan op elk moment de sessie stopzetten indien hij of zij van mening
is dat de filosofie niet wordt gerespecteerd door zowel deelnemers, trainers en of aanwezige.
De trainers en deelnemers dienen zich bovendien stipt te houden aan de bevelen van de
scheidsrechter.

<<Stop>>:

Bevelen van de official
“Ophouden met boksen. Na een <<STOP>> moeten de boksers zich naar de
scheidsrechter keren, luisteren naar diens opmerkingen, met het hoofd knikken
om aan te duiden dat zij die opmerkingen begrepen hebben en het bevel
"BOXE" afwachten om het gevecht te hervatten.

<<Boxe>>:

Hervatting van de wedstrijd. De boksers mogen slechts beginnen te boksen op
het bevel "BOXE" van de scheidsrechter, na de gongslag van de tijdwaarnemer
die het begin van elke ronde aangeeft.

<<Break>>:

Scheiding van een lijf-aan-lijf gevecht. Op dit bevel moeten de boksers duidelijk
uiteengaan door een stap achteruit te zetten zonder te slaan, alvorens het
gevecht te hervatten.

<<TIME-OUT>>:
<<TIME>>:

Onderbreking gedurende de wedstrijd of rustperiode
Einde van de ronde. Zij dienen onmiddellijk te stoppen op het bevel "TIME" van
de scheidsrechter, onmiddellijk volgend op de gongslag die het einde van de
ronde aangeeft. Recreantentoernooi Bevelen Official

RT

TABEL 2 BEVELEN OFFICIAL
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CEREMONIE
Voor aanvang van de kamp zal de official eerst de ring binnen treden. Vervolgens volgen de
deelnemers en plaatsen zij zich elk een de bestemde hoeken. De official controleert de bandages,
mondstuk en beschermer en na het bevestigen van de handschoenen controleert de official de
handschoenen nogmaals. De official controleert de hygiëne en maakt een korte analyse van het gedrag
van de bokser.
Vervolgens nodigt de official beide bokser naar het midden van de ring. Hier zal een symbolisch groet
gebeuren middels het in contact brengen van beide boksers hun handschoenen. Dit wordt de
handshake genoemd. De deelnemers moeten elkaar enkel de hand drukken, vóór het begin van de
eerste ronde. De "handshake" is een sportief gebaar. In geval één der boksers zou weigeren de hand
te drukken, na verwittiging, mag de scheidsrechter hem diskwalificeren.
De official vraagt of beide boksers klaar zijn en verklaart verbaal de start van de kamp middels het
officieel bevel en het startsignaal kan gegeven worden.
Na de kamp verzamelt de official beide deelnemers en indien verzocht volgt er een symbolische
uitslag. Hiervoor verzamelt de official de formulieren en maakt de winnaar bekent aan de speaker. De
official nodigt de deelnemers uit om elkaars handen te schudden vooraleer de gadgets worden
uitgedeeld of eventueel een beslissing plaats vindt. Er wordt een uitslag bekend gemaakt via de
speaker. De official reikt de gadget verkregen via de VBL aan de deelnemers. De boksers moeten op
de ring blijven voor de beslissing of uitslag van de wedstrijd.

FOUTEN:
De official dient melding te maken van een fout wanneer:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Een deelnemer met het verkeerd deel van de bokshandschoen stoot
Een deelnemer zijn rug keert
Zijn hoofd zakt terwijl zijn aanzicht gericht is naar de grond
Een deelnemer buiten het legaal vlak zijn tegenstander stoot
Een deelnemer spreekt tijdens de kamp
Een deelnemer middels een sprong zijn tegenstrever treft
Een deelnemer onsportief gedrag vertoont
Een deelnemer te hard stoot, tegenstrijdig aan de RT-filosofie
De deelnemer dient de RT-filosofie te respecteren. Bij harde stoten kan de official strafpunten
toekennen.

Bij grote fouten kan de official beslissen om een deelnemer te diskwalificeren.
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SANCTIES
Elke fout wordt kan gepenaliseerd worden door de official door aftrek van punten. De official beoordeelt
de situatie met de nodige aandacht om vervolgens te beslissen om een waarschuwing te geven of
puntaftrek.

Sancties RT
1 penaltypunt voor onbewust hard slaan naar het hoofd of lichaam.
1 penaltypunt voor het bewust hard slaan naar het lichaam.
2 penaltypunten voor het bewust hard slaan naar het hoofd.
2 penaltypunt voor het vertonen van gedrag dat tegen de RT-filosofie is door zowel de trainer als
deelnemer.
Bij het twee maal toekennen van penaltypunten wordt de deelnemer gediskwalificeerd.
Recreantentoernooi Bevelen Official

RT

TABEL 3 SANCTIES RT

PROCEDURE BIJ FOUTEN
De official volgt de volgende procedure bij het voordoen van een fout:
1.
2.
3.
4.

Official zegt <<STOP>>
De official identificeert wie de fout heeft gemaakt en doet een correct analyse en inschatting
De official illustreert de gemaakte fout middels lichaams -en handgebaren.
De official sanctioneert de desbetreffende deelnemer en indien van toepassing diskwalificeert
de deelnemer.
5. De official zegt <<BOXE>> om de kamp te hervatten.
PAUZE
De deelnemers worden door official terug gestuurd naar hun hoeken. Gedurende de minuut rust dienen
de deelnemers met hun aanzicht gericht zijn naar het midden van de ring.
Enkel de trainer mag in de ring. Er mag een tweede trainer mee om te assisteren tot aan de ring. De
communicatie verloopt op een rustige manier in beide hoeken en er wordt niet geroepen. Er wordt
enkel gebruik gemaakt van respectvolle woordenschat.
SPECIFIEKE SITUATIES
▪ Neusbloeding
Indien zich binnen een RT een neusbloeding voordoet kan de aanwezig official beslissen om de
wedstrijd stop te zetten, indien de official van mening is dat de bloeding te intens is.
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▪

Blessure niet te relateren aan actie van de tegenstander

Bij een blessure als gevolg van een actie dat niet terug kan gebracht worden tot de tegenstander zal de
kamp stil gelegd worden en indien er sprake van een uitslag is zal er overgegaan worden tot de
puntentelling.
▪

Mismatch

Wanneer de aanwezig official een te groot niveau verschil observeert tijdens de kamp, kan de official
beslissen om de kamp te beëindigen in functie van de veiligheid van beide boksers. Indien er sprake is
van een uitslag zal de meest dominante van de twee als winnaar uit geroepen worden. Er kan geen
K.O. plaats vinden binnen RT, aangezien de boksers altijd beschermt worden.
▪

Stoppage door coach

Indien de trainer de kamp wilt stil leggen dient hij een signaal te geven aan de aanwezige official
middels het gooien van een doek. Echter zal de official binnen de filosofie van RT, de wedstrijd tijdig
stil leggen, zodat tussenkomst van een trainer niet noodzakelijk is.

▪

Stoppage door bokser knie zakken

Indien de bokser beslist om de kamp te staken, dient hij een signaal te geven aan de aanwezige official
middels het zakken van de knie naar de ringvloer toe, waarbij hij tegelijkertijd de arm omhoog houdt.
Hierbij geeft de bokser een technisch probleem aan. Het is aan de aanwezige official dan om zich te
informeren omtrent de intenties van de bokser. Daarop baserend zal hij de kamp stil leggen.
De bokser mag gedurende een herneming op elk ogenblik het gevecht staken. Dit door de arm op te
steken ten teken van opgave, zelfs gedurende het tellen van de scheidsrechter. Deze laatste houdt dan
op met tellen en stuurt de bokser terug in zijn hoek. De beslissing luidt dan: "opgave"

Puntensysteem

TOEKENNEN VAN PUNTEN
Bij RT is er geen resultaat tenzij expliciet gevraagd. Beide trainers met de aanwezige official kunnen
ervoor opteren een team te selecteren van 3 juryleden uit hun leden. Deze juryleden zijn geen officials,
maar zijn en er enkel om de beleving omhoog te brengen. Er dient een vriendelijke sfeer aanwezig te
zijn om dit toe te passen, waarbij het resultaat niet of bijna niet doorweegt, maar er enkel is om de
beleving omhoog te brengen. Indien deze eigenschappen aanwezig zijn, kan er gekozen worden om
een juryteam samen te stellen. Deze moge willekeurige vrijwilligers zijn met ervaring in het
wedstrijdboksen en eventueel jurering. De VBL stimuleert echter geen resultaat te linken aan RT om
het recreatief karakter te garanderen. Indien dit niet wordt gehanteerd en er toch een resultaat wordt
gevraag, zullen de 3 officials van de VBL, die aanwezig zijn, deze rol invullen. Uit de praktijk blijkt dat
dit tot heden het beste is.
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Een kamp bestaat uit verschillende fases, waarbij beide tegenstanders proberen te scoren middels het
raken van het legaal raakvlak van de tegenstander middels correct stoten binnen de filosofie van RT.
Indien een deelnemer zijn tegenstander correct kan raken op het legaal vlak kan er één of twee punten
toegekend worden afhankelijk van de zone van het legaal raakvlak.
▪
▪
▪
▪

Correcte stoot op het raakvlak naar het hoofd = 2 PUNTEN
Correcte stoot op het raakvlak naar het lichaam = 1 PUNT
Correcte combinatie van meerdere stoten naar het raakvlak zonder pauze tussen= Max 2
PUNTEN
Correct ontwijken van een stoot van de tegenstander= 1 PUNT

Op het einde van een combinatie dient de aanwezig jurylid, indien van toepassing, de punten bij te
houden middels het ingeven van scores binnen de vakjes van de juryformulier. Op basis van het aantal
punten kan de deelnemer de ronde winnen of verliezen. Hierbij wordt het 10-puntensysteem
gehanteerd om de rondes uiteindelijk te scoren, indien er gekozen wordt om een uitslag uit te roepen.
Indien de deelnemers het raakvlak raken via een incorrecte stoot mag het punt niet toegekend worden.
De aanwezige official dient fouten op stoten en het raakvlak kenbaar te maken middels een opmerking.
Op het einde van iedere ronde kennen de juryleden aan elke bokser een aantal punten van maximum
10 punten. De scheidsrechter en/of de juryleden kennen een maximum van 10 toe aan de beste
bokser op het einde van iedere ronde. Eén van beide boksers moet altijd het maximum behouden.
De punten zullen toegekend worden voor :
▪

Voor de technische uitvoering :
o Technische correcte uitvoering van de verschillende bokstechnieken
o Correcte voetenwerk, waaruit een constante goede gewichtsverdeling aanwezig is
o Naleven van filosofie van RT
o Algemeen stijl van de bokser

▪

Voor de aanval :
o zuiver slagen toegebracht met het gedeelte van de handschoen dat de knokkelpartij van
ieder hand bedekt op gelijk welk deel van de voor- of zijkanten van het hoofd, of op het
lichaam tot de bovenkant van de heupen.

▪

Voor de verdediging :
o garde, uiteenrukken, ontwijken of af te weren.
 Enkel de correcte treffers worden in aanmerking genomen, afgeweerde of geblokkeerde
stoten tellen niet mee.

Bij lijf-aan-lijf gevechten gebeurt de puntenwaardering op grond van :
▪
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de naleving van de regels
o de offensieve doeltreffendheid
o de superioriteit verworven bij de lijf-aan-lijf gevechten

o

Correcte en mooie demonstratie van de bokstechnieken

OPMERKING
Binnen de RT mag er in theorie geen knock-down plaats vinden, aangezien het de bedoeling is om
correcte stoten, met een technische uitvoering te demonstreren en waarbij er gebokst wordt voor
punten i.p.v. het scoren van K.O. of T.K.O. Dit betekent dat er geen knock-down zou kunnen plaats
vinden. De aanwezige official dient op te treden indien er toch afgeweken wordt van de filosofie van RT
om te vermijden dat er eventueel een knock-down zou kunnen gebeuren. Indien het toch zou plaats
vinden, dan dient de kamp stil gelegd te worden en verliest de deelnemer dat de RT-filosofie niet
respecteerde.
Het toekennen van de punten zal gedaan worden door rekening te houden met het aanvallen,
verdedigen, technische uitvoering, wetenschap en doeltreffendheid (aanvalsbewegingen en gelukte
verdediging). Het aantal punten toegekend aan de beste bokser zal 10 zijn. Het aantekenen der punten
voor iedere herneming, het totaal en de optellingen zullen onmiddellijk gedaan worden. De cijfers
mogen niet overschreven of bijgewerkt worden. De zoals hierboven beschreven puntenbulletins zullen
aan de official aanwezig worden overhandigd.
SANCTIES
Bij RT is er initieel geen resultaat tenzij expliciet gevraagd. Beide trainers met de aanwezige official
selecteren een team van 3 juryleden. Deze juryleden zijn geen officials, maar zij zijn er enkel om de
beleving omhoog te brengen. Er dient een vriendelijke sfeer aanwezig te zijn om dit toe te passen,
waarbij het resultaat niet of bijna niet doorweegt, maar er enkel is om de beleving omhoog te brengen.
Indien deze eigenschappen aanwezig zijn, kan er gekozen worden om een juryteam samen te stellen.
Deze moge willekeurige vrijwilligers zijn met ervaring in het wedstrijdboksen en eventueel jurering. . De
VBL stimuleert echter geen resultaat te linken aan RT om het recreatief karakter te garanderen. Indien
het niet lukt om een jury samen te stellen vullen de aanwezige officials deze rol in. De praktijk leert ons
dat dit de beste keuze is.
De official kan deelnemers sanctioneren indien hij dat nodig acht. Elke sanctie zorgt voor een aftrek in
de puntentelling en is een gevolg van een publieke waarschuwing dat wordt gegeven door het niet
naleven van het reglement en de filosofie van RT.
▪
▪

Publieke waarschuwing: De punten worden afgetrokken op het einde van de ronde.
Een sanctionering kan zorgen voor een aftrek van één of twee punten:
o Hard stoten naar het hoofd: Aftrek van 2 punten
o Hard stoten naar het lichaam: Aftrek van 1 punt
o Meerdere malen incorrecte uitvoering stoten: aftrek van 1 punt
o Algemene publieke waarschuwing: Aftrek van 1 punt

▪

De aanwezige officieel deelt duidelijk mee als het om een aftrek van één of twee punten treft.

Een K.O kan theoretisch gezien niet voordoen binnen RT als gevolg van de
sanctioneringsysteem bij harde stoten!

YOUTH (8Y-14Y) ARMOR SUITE
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Binnen het RT gelden de algemene regels van het KBBB codex op enkele uitzonderingen na die eerder
vernoemt zijn. De expertencommissie risicovechtsporten nam de bezorgdheden in verband met de
kwetsbare situatie van -16-jarigen bij het beoefenen van risicovechtsport mee in de generieke
richtlijnen die in 2009 werden voorgelegd aan de Vlaamse Sportraad. De generieke richtlijnen
verduidelijken de voorwaarden waaraan alle (risicovechtsport)federaties en –verenigingen zouden
moeten voldoen om een medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening te garanderen. Deze
richtlijnen gelden voor iedereen, dus ook voor de jonge sportbeoefenaars. Jongeren zijn nu eenmaal
geen kleine volwassenen. Ze moeten op een aangepaste wijze benaderd worden. De generieke
richtlijnen suggereren specifiek beschermende maatregelen voor -16-jarigen. Deze maatregelen gaan
enerzijds over de bescherming van hun fysieke integriteit en anderzijds over de bescherming van hun
psychische integriteit. In het licht van het boven vermelde heeft de VBL besloten om binnen het RTconcept jongeren enkel naar het lichaam te laten stoten. De VBL wilt levenslange boksers produceren
en vermijden dat er als gevolg van langdurige blootstelling aan zachte impact naar het hoofd, medische
problemen gaan ontstaan op lange termijn voor haar leden. Dit is van toepassing op de
leeftijdsgroepen tussen 6 en 14 jaar.
Om de belevenis binnen het RT voor de jongeren omhoog te brengen heeft het ervoor gekozen om
gebruik te maken van elektronisch pakken, die zowel impact en snelheid meet als ook de score en tijd
bijhoudt van de kamp. Hierboven op zijn er verschillende spelmodes beschikbaar en wordt een punt
aangegeven middels het aanspringen van een licht of het aanvullen/afnemen van een “Lifebar”. De
VBL gelooft dat middels deze aanpassingen de jongeren worden gestimuleerd om een bepaalde stijl te
hanteren, technisch te boksen en op een veilige verantwoorde manier kunnen boksen, waarbij er een
hoge mate van sportieve belevenis aanwezig is. Zodoende neemt de VBL haar verantwoordelijkheid
betreffende het GES decreet en waakt het over de medische en ethische aspecten van haar prachtige
sport.
De VBL benadrukt dat het een deelconept is van het RT dat nog verder getest wordt. De ervaring op
lange termijn zal nieuwe inzichten teweeg brengen en bijsturing is daarom steeds mogelijk.
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FIGUUR 4 ARMOR SUIT

FIGUUR 5 ARMOR SUIT
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Duur
Binnen het RT wordt er afhankelijk van leeftijd de duur van de rondes aangepast, omwille van het
recreatief karakter en het stimuleren van boksen op punten. De volgende duraties worden
geïmplementeerd binnen het RT:

▪
▪
▪

Leeftijdscategorieën tussen 6 en 12 jaar: 3 x 1 minuut
o Rusttijd indien met pak 1 minuut 15, zodat er tijd is om de Armor Suit te resetten.
Leeftijdscategorieën + 12 jaar: 3 x 1,5 minuut
o Rusttijd indien met pak 1 minuut 15, zodat er tijd is om de Armor Suit te resetten.
Eventueel na wederzijds overleg + 14 jaar: 3 x 2 minuut
o Beide trainers dienen akkoord te zijn en toestemming dient gevraagd te worden bij de
aanwezige official.

De stopwatch zal nooit gestopt worden enkel alleen als de aanwezige official dit expliciet verzoekt.

VI.ETHIEK
De boksers dienen, in alle omstandigheden, blijk te geven van fairplay en van een perfecte sportiviteit
tegenover hun tegenstander, de scheidsrechter, de officials, de helpers en het publiek. Geen enkel
misplaatst gedrag, vóór, tijdens of na de wedstrijd kan worden geduld. Bij het aankondigen van de
uitslag, welke deze ook mag zijn, is het de bokser aangeraden deze met waardigheid te aanvaarden.
De boksers zijn gehouden in de ring te blijven tot de aankondiging van de beslissing. Op dat moment is
alleen de aanwezigheid van de boksers, de scheidsrechter en de speaker toegelaten op de ring.

De groetceremonie dient gerespecteerd te worden. De boksers dienen elkaar te begroeten op
verzoek van de aanwezige official. De scheidsrechter moet tussenkomen indien de deelnemers de
groet niet correct uitvoeren. Groeten betekent reeds respect tonen voor de partner alsook aan het
einde van de wedstrijd de partner bedanken. Een hand geven mag na het beëindigen van de
wedstrijd als blijk van fairplay. Elk ongepast gedrag van de deelnemers, trainers en aanwezige zal
worden gesanctioneerd door de official.

VII.EDUCATIEF
De activiteit start eerst met het educatieve gedeelte. Hierbij wordt kort de filosofie van de RT
uitgelegd en het verloop van de dag toegelicht. Dit zal plaats vinden voor aanvang van de kampen
in het bijzijn van al de trainers, deelnemers, omkadering en eventuele toeschouwers.
Er dient indien mogelijk een gezamenlijke opwarming gegeven te worden tussen de uitleg en de
aanvang van de kampen om het recreatief karakter te benadrukken.
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VIII.GADGETS EN PROMOMATERIAAL
Gadgets

Indien de aanvragende partij voldoet aan de voorwaarde om een RT te organiseren zal de VBL de club
voorzien van gadgets dat uitgedeeld zal worden aan de deelnemers na afloop van de kamp. Baserend
op het aanvraagformulier wordt voldoende materiaal voorzien voor de deelnemers.

FIGUUR 6 GADGET VOOR DEELNEMERS

Promomateriaal

De VBL zal de club ondersteunen middels het promotie maken via de verschillende VBL kanalen. Dit
zal gaan van via de website tot facebook en mailing.
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