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Kwalificatietraject, selectiecriteria, selectieprocedure en 

voordracht 

 

Artikel 1 - Indeling van judoka die behoren tot de  
nationale kata selectie   

Categorie 1  

In categorie 1 bevinden zich de judoka die op grond van hun prestaties hebben 

aangetoond tot de Europese top te behoren. Ook kan de Technische Staf (TS) ie-

mand in categorie 1 plaatsen wanneer deze judoka uitzonderlijke resultaten heeft 

behaald tijdens andere toernooien/kampioenschappen.  

Categorie 2 

In categorie 2 bevinden zich judoka die op grond van hun prestaties hebben aange-

toond tot de nationale  top te behoren. In overleg met de TS kunnen judoka uit ca-

tegorie 2 zich inschrijven voor een internationaal toernooi/kampioenschap.  

Categorie 3 

Deze categorie betreft judoka die deelnemen aan de kernploegtraining en nationale 

toernooien en de Nationale kampioenschappen. 

 
 

Artikel 2 - Voordracht kata titeltoernooien   
   

Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen  

1. Judoka uit categorie 1 zullen in beginsel worden voorgedragen voor deelname 

aan de Wereldkampioenschappen (WK) en/of  de Europese Kampioenschappen 

(EK). De (TS) kan hiervan afwijken indien een judoka uit categorie 2 gedurende 

het seizoen resultaten heeft behaald waarvoor plaatsing in categorie 1 in het 

volgend jaar gerechtvaardigd is. Zie hiervoor artikel 1 ‘Indeling van judoka die 

behoren tot de nationale kata selectie’. 

2. De TS kan op basis van kennis en kunde een judoka uit categorie 2 voordragen 

voor deelname aan WK en/of EK. Bij deze overweging spelen zaken zoals be-

haalde resultaten in het lopende jaar, behaalde resultaten in het verleden, aan-

wezigheid tijdens de kernploegtraining in heden en verleden, alsmede wed-

strijdfitheid een rol. 

3. De behaalde resultaten van niet door de JBN uitgezonden judoka tellen mee. 

4. Alle behaalde resultaten tellen alleen mee voor het betreffende kata en in de 

leeftijdscategorie waarin deze behaald zijn. 

5. Indien de TS meent dat geen enkele judoka in één van de kata in aanmerking 

komt voor deelname aan WK en/of EK, zal de TS niemand voordragen. 

6. Een behaald resultaat bij de geselecteerde ‘meetmomenten’, geeft recht op no-

minatie, niet op uitzending. In één kata kunnen meerdere judoka genomineerd 

worden. Judoka van gelijk niveau voor wat betreft nagenoeg gelijk behaalde re-

sultaten zullen zoveel mogelijk naar dezelfde toernooien afgevaardigd worden. 
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7. Indien na de genoemde meetmomenten judoka in hetzelfde kata gelijkwaardige 

resultaten hebben behaald, zal de NKCJ, op voordracht van de TS, op basis van 

kennis en inzicht een beslissing nemen over de judoka die wordt uitgezonden 

naar het evenement. 

8. Alle voordrachten, selecties en overige rechten ten aanzien van het programma 

zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van financiële middelen. 

9. In het geval een judoka een blessure heeft, zal de TS aanvullende regels stellen 

ten aanzien van de selectie van de betreffende judoka voor toernooien, EK en 

WK. 

10. Aanwezigheid bij de kernploegtrainingen (trainingsdagen en -weekenden) is een 

voorwaarde om uitgezonden te kunnen worden naar internationale toernooien 

en kampioenschappen. 

11. De toernooien/kampioenschappen die worden beschouwd als meetmomenten 

voor komend seizoen worden jaarlijks in de maand juni vastgesteld. 

12. Deelname aan deze meetmomenten geschiedt op eigen kosten. De judoka is zelf 

verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij de organisatie, tenzij de JBN de in-

schrijving verzorgt. 

13. Doen zich situaties voor die niet beschreven staan, dan zal de portefeuillehou-

der breedtesport van het bondsbestuur hierover een standpunt innemen. 

 

Voor de voordracht van uit te zenden judoka, beschikt de NKCJ over een door het 

bondsbestuur van de JBN gedelegeerde bevoegdheid. 

 

 

Artikel 3 - Selectiecriteria voor voordracht 
 

Er wordt geselecteerd en uitgezonden volgens de volgende criteria: 

 categorie-indeling 

 resultaten meetmomenten 

 beleidsdoelstellingen. 

 

De NKCJ beslist over de selecties voor WK en EK. Dit doet zij op basis van voor-

dracht van de TS en toetsing aan de gestelde criteria. 

Er zal in eerste instantie getoetst worden op basis van de behaalde resultaten op de 

genoemde meetmomenten. 

 

Indien judoka vergelijkbare resultaten hebben behaald, zal een beslissing genomen 

worden op basis van kennis en inzicht. Hierbij worden aspecten als internationale 

wedstrijdervaring, mate van progressie, fysieke gesteldheid, toekomstperspectief, 

in het vorig jaar op (inter)nationale toernooien/kampioenschappen behaalde resul-

taten, aanwezigheid kernploegtrainingen, gewogen om tot een beslissing te komen.  
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Werkflow selectie en voordracht 

 

 

Artikel 4 - Betrokken partijen 

De Nationale Kata Commissie Judo (NKCJ)  

De NKCJ wordt ingesteld door het bondsbestuur en bestaat uit minimaal drie, 

maximaal vijf leden. De taakomschrijving van de NKCJ wordt vastgesteld door het 

bondsbestuur en is te vinden op de website van de JBN. 

Technische Staf (TS) 

De TS wordt benoemd door het bondsbestuur en bestaat uit de twee bondscoaches 

van de nationale kata selectie en een lid van de NKCJ.  

Zij is verantwoordelijk voor het in concept opstellen van: 

a. selecties 

b. kwalificatietrajecten 

c. planning kernploegtrainingen. 

Bondscoaches  

De bondscoaches worden aangesteld door het bondsbestuur op voordracht van de NKCJ. 

Zij zijn verantwoordelijk voor: 

a. het verzorgen van trainingen aan de kernploeg 

b. het selecteren van judoka voor trainingen en wedstrijden 

c. het opstellen van concept kwalificatietrajecten 

d. het coachen van judoka tijdens wedstrijden. 

Assistent bondscoach 

De TS kan één of meerdere assistent bondscoaches aanstellen. Een assistent bondscoach is 

op verzoek van de TS bij de kernploegtrainingen aanwezig. Zijn taak wordt in overleg met 

de bondscoaches bepaald. De assistent bondscoach is niet verantwoordelijkheid voor de in-

houd van de kernploegtrainingen. 
 

  

TS  

•opstellen 
conceptselectie 

•voordracht aan 
NKCJ 

NKCJ 

•toetsing aan 
selectiecriteria 

•bespreken 
definitieve 
selectie 

•terugkoppeling 
naar TS 

Bondscoach en 
voorzitter NKCJ 

•voordracht 
definitieve 
selectie 
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