
 

 

	
	
	
	
	

	
   12-13 April 2019 EINDHOVEN, NEDERLAND 
  OPEN YOUTH DUTCH CHAMPIONSHIP 
   IFMA-EMF AMATEUR CHAMPIONSHIP 
 
 
 
OPEN YOUTH DUTCH CHAMPIONSHIP 2019 zal worden gehouden in Eindhoven, 
Nederland. Aankomst van teams uit Buitenland op 11 April of 12 April voor 16:00 uur. 
 
Kampioenschappen schema: 
 
Vrijdag 12 April  
18: 00-21:00 weging in (Durangym eindhoven) 
18: 00-21:00 weging in (MTA Roden, Roden) 
18: 00-21:00 weging in (Team Verhaar, Veenendal) 
 
Zaterdag 13 April 
Locatie: Rijstenweg 7, 5652 CG Eindhoven 
 
09 00 -11:00 medische controle (voor alle deelnemers) 
11:30 -12:00 meeting voor coaches  
12:00 -12:30  Opening Ceremonie 
13:00 -21:00  Start Kampioenschappen 
19:00 Prijs uitreiking  
 
Deelnemers krijgen certificaten  
€ 20,-  per deelnemer. 
 
Winnaars  
1e tot 3e plaats Medaille en de 1e ook Belt 
 
Deelnemers 
Alleen IFMA / EMF-leden.  
Registratie alleen via: https://emf.rsportz.com/ systeem,  
MON voert de registratie in het systeem voor de Nederlandse clubs 
 
Contactpersoon voor alle vragen: 
DURAN EBREN 
tel. +31641214135 
E-mail: info@mon-ifma.org 



 

 

 

Informatie 
 
LET OP!!! VOOR IFMA/MON EVENEMENTEN GELDEN REGELS EN RICHTLIJNEN 
DIE AFWIJKEN VAN ANDERE VECHTSPORTEVENEMENTEN. GELIEVE 
ONDERSTAANDE PUNTEN GOED DOOR TE NEMEN! 
 
Dit evenement wordt georganiseerd door de Muaythai Organisatie Nederland (MON). De MON is 
aangesloten bij de International Federation of Muaythai Amateurs (IFMA), die sinds 2016 erkend 
is door het IOC, en Muaythai vertegenwoordigt als Olympische sport. Daarom hanteren we 
strikte regels die door de IFMA zijn opgesteld en in overeenstemming zijn met Olympische 
richtlijnen.  
 
Aanmeldingen 
Aanmeldingen kunt u sturen naar matchmaker@mon-ifma.org. Voor de aanmelding hebben we 
minstens de volgende gegevens nodig: 
 

- Kopie legitimatiebewijs van de atleet en coach 
- Pasfoto van de atleet en coach, om de deelname-badges te kunnen maken. 
- Medische verklaring. 

 
Weging 
 
De weging zal plaatsvinden op 3 locaties, vrijdag 12 april 2019, tussen 18:00 en 21:00 uur. 
 
Locaties zijn: 
 
MTA Duran Gym 
Raedeckerstraat 9 
5623 EX Eindhoven 
 
MTA Roden 
Dorpsstraat 10A, 
9311 PT Nieuw-Roden 
 
Team Verhaar 
Sportlaan 7, 
3905 AD Veenendaal 
 
Voor aanvang van de weging dient de atleet een ondertekende medische sportkeuring te 
overhandigen. 
Indien de atleet niet aan het opgegeven gewicht voldoet, zal hij/zij, afhankelijk van de uitkomst 
en de mogelijkheden, in een zwaardere of lichtere gewichtsklasse worden ingedeeld. Houd er 
aub rekening mee dat atleten die niet aanwezig zijn geweest tijdens de weging, van deelname 
zullen worden uitgesloten.  
 
 



 

 

 
 
 
Wedstrijdreglement 
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste regels die gelden voor onze 
evenementen. Gelieve deze grondig door te nemen en te communiceren aan uw atleten. 
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar. info@mon-ifma.org 
 

1. Tijdens de wedstrijden zijn de atleten verplicht het volgende te dragen: 
- Hoofdkap 
- Bokshandschoenen 
- Body protector 
- Elleboogbeschermer 
- Wedstrijdtenue: dit bestaat uit een hemd (rood en blauw) en zwarte  
  Muaythai shorts. 
- Scheenbeschermers (kousen) 
- Kruisbeschermer (toque) 
- Bitje 
 
Alle materialen (m.u.v. het wedstrijdtenue, toque en bitje) 
worden verzorgd door de bond en kunnen worden afgehaald bij 
de door ons aangewezen checkpoint.  
Indien de atleet niet beschikt over een wedstrijdtenue, is deze op locatie 
te verkrijgen tegen betaling (€50,- voor een compleet wedstrijdtenue). 

 ( Je mag ook je eigen rood en blauw hemdje en een zwarte short gebruiken…) 
 

2. IFMA-regels schrijven voor dat het alleen is toegestaan om bandage en 1 
laagje tape om je hand te wikkelen. Dat betekent dat dikke tape om je hand niet is 
toegestaan. Hier wordt op gecontroleerd. 
 

3. Voor aanvang van iedere wedstrijd zijn de atleten verplicht om de Wai Khru uit te 
voeren. Dit is een traditioneel Thais ritueel en vormt een belangrijk onderdeel van de 
Muaythai sport.  
 

4. Voor jeugd en junioren tot 18 jaar geldt dat contact naar het hoofd niet is 
toegestaan. 
 

5. Clinch-, stoot-, trap-, elleboog- en knietechnieken naar het lichaam zijn wel 
toegestaan.  
 
Klasse-indeling en wedstrijdduur:  
Jeugd 10-11 jaar  3 x 1 min  
Jeugd 12-13 jaar   3 x 1.30 min  
Junioren 14-15 jaar  3 x 2 min   
Junioren 16-17 jaar  3 x 2 min  
 



 

 

leeftijdsklassen	 		 leeftijdsklassen	
Junioren	16	+	17	Jaar	 		 14	+	15	
A	+	B	wedstrijden	 		 Jaar	

		 		 		 		 		

Gewichtsklassen*	 		 Gewichtsklassen*	
mannen	 vrouwen	 		 mannen	 vrouwen	

-	 42		 		 -	 36		

45		 45		 		 38		 38		

48		 48		 		 40		 40		

51		 51		 		 42		 42		

54		 54		 		 45		 45		

57		 57		 		 48		 48		

60		 60		 		 51		 51		

63,5	 63,5	 		 54		 54		

67		 67		 		 57		 57		

71		 71		 		 60		 60		

75		 75		 		 63,5	 63,5	

81		 +75	 		 67		 67		

86		 		 		 71		 71		

91		 		 		 75		 +71	

+91	 		 		 81		 		

		 		 		 +81	 		
		 		 		 		 		

		 		 		 		 		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

leeftijdsklassen	 		 leeftijdsklassen	 		 leeftijdsklassen	
12	+	13	 		 10	+	11	 		 8+9	

Jaar	 		 Jaar		 		 Jaar	

		 		 		 		 		 		 		 		

Gewichtsklassen*	 		 Gewichtsklassen*	 		 Gewichtsklassen*	
mannen	 vrouwen	 		 mannen	 vrouwen	 		 mannen	 vrouwen	

32		 32		 		 26		 26		 		 20		 20		

34		 34		 		 28		 28		 		 22		 22		

36		 36		 		 30		 30		 		 24		 24		

38		 38		 		 32		 32		 		 26		 26		

40		 40		 		 34		 34		 		 28		 28		

42		 42		 		 36		 36		 		 30		 30		

45		 45		 		 38		 38		 		 32		 32		

48		 48		 		 40		 40		 		 34		 34		

51		 51		 		 42		 42		 		 36		 36		

54		 54		 		 45		 45		 		 38		 38		

57		 57		 		 48		 48		 		 40		 40		

60		 60		 		 51		 51		 		 42		 42		

63,5	 63,5	 		 54		 54		 		 +42	 +42	

67		 +63,5	 		 57		 57		 		 		 		
71		 		 		 60		 60		 		 		 		
+71	 		 		 63,5	 +60	 		 		 		
		 		 		 67		 		 		 		 		

		 		 		 +67	 		 		 		 		

 


