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Dit kwalificatietraject is specifiek voor jiujitsuka’s geboren in 2002 t/m 2006 die deel uit 

maken van de nationale selectie jiujitsu van de JBN. De genoemde meetmomenten zijn 

onder voorbehoud van eventuele organisatorische wijzigingen. 
 

Titeltoernooien 
Europees kampioenschap, 31 maart t/m 3 april 2022, Kreta, Griekenland. 

Wereldkampioenschap, november 2022  1, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten.  
 

 

Selectie 
Aan de Europese- en wereldkampioenschappen aspiranten (-18) en junioren (-21) jaar 

mogen, conform de reglementen van JJEU en JJIF, maximaal tien dames en maximaal 

tien heren deelnemen met een maximum van twee per gewichtsklasse en zes duo’s met 

een maximum van twee per categorie. 
 

Selectieproces 

De selectie voor het Nederlands team voor de Europese kampioenschappen -18 en -

21 wordt uiterlijk op de volgende data bekend gemaakt:  

- 12 januari 2022 : Eerste selectie 

- 28 februari 2022 : Definitieve selectie 

 
De selectie voor het Nederlands team voor de wereldkampioenschappen -18 en -21 

wordt uiterlijk op de volgende data bekend gemaakt:  

- 15 juni 2022  : Eerste selectie 

- 5 oktober 2022 : Definitieve selectie 

 

Meetmomenten traject -18 en -21 
Aan onderstaande meetmomenten2 wordt op eigen gelegenheid deelgenomen. Zorg er 

dus voor dat je tijdig bent ingeschreven. 
 

 

 Datum Toernooi Land Plaats 

1 20 feb 2022 Nederlands kampioenschap NED Dordrecht 

2 12-13 mrt 2022 Europacup Fighting JJ HUN Boedapest 

3 31 mrt- 03 apr 2022 Europese kampioenschappen GRE Kreta 

4 16 apr 2022 Europacup Duo JJ NED Medemblik 

5 15-16 sep 2022 Balkan Open BIH Banja Luka 

6 1-2 okt 2022 JJIF German Open GER Hanau 

 

 

 

 

 
1 Exacte datum nog niet bekend 
 
2 Met uitzondering van het EK kennen bovenstaande meetmomenten een vrije inschrijving, al dan niet via de 
JBN. De kosten voor deelname zijn voor eigen rekening. 
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Selectiecriteria 
De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de nationale selecties voor genoemde 

titeltoernooien ligt bij het managementteam topsport jiujitsu op voordracht van de 

hoofdcoach en clubcoaches. 

 

Bij de voordracht zal worden gekeken naar: 

- Mate van progressie tijdens de nationale trainingen en tijdens de toernooien. 

- Ontwikkeling en potentie 

- Deelname aan nationale trainingen 

- Behaalde resultaten op de genoemde internationale meetmomenten, waarbij het 

deelnemersveld van het toernooi qua kwantiteit en kwaliteit een belangrijke rol 

speelt. 

 

De beoordeling van al deze bovenstaande parameters samen vormen het oordeel over de 

selectie. 

 

Het managementteam topsport jiujitsu kan daarnaast besluiten om een of meerdere 

jiujitsuka’s te selecteren in het belang van de ontwikkeling van de betreffende jiujitsuka 

of het Nederlandse topsport jiujitsu. 

 

Jiujitsuka’s die geselecteerd worden tijdens het eerste EK selectiemoment (d.d. 15 

januari 2022), dienen verplicht deel te nemen aan meetmoment 1 (NK). Eventuele 

uitzonderingen in overleg met de hoofdcoach. 

 

Jiujitsuka’s die geselecteerd worden tijdens het eerste WK selectiemoment (d.d. 15 juni 

2022), dienen verplicht deel te nemen aan meetmoment 5 of 6. Eventuele 

uitzonderingen in overleg met de hoofdcoach. 

 

Overige uitgangspunten 

- De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van selecties ligt bij het managementteam 

topsport jiujitsu. De eindverantwoordelijkheid voor de selectie ligt bij de directeur 

topsport. 

- Alle voordrachten, selecties en overige rechten ten aanzien van het 

wedstrijdprogramma zijn onder voorbehoud van financiën. 

- In het geval een jiujitsuka een blessure heeft, dient deze te worden beoordeeld 

door een sportarts gelieerd aan de JBN. Het managementteam topsport jiujitsu zal 

op advies van de medische staf aanvullende criteria opstellen ten aanzien van de 

selectie van betreffende sporter voor (selectie)momenten en titeltoernooi. 

- Uitzending naar een internationaal evenement namens de JBN is alleen mogelijk 

bij wedstrijdfitheid en tijdig het juiste wedstrijdgewicht kunnen halen. Het is voor 

de hoofdcoach te allen tijde mogelijk om een fitheidtest en/of weegmoment af te 

laten nemen bij een jiujitsuka. 

- De coaching tijdens alle meetmomenten is in handen van de clubcoach. 

- Voor de coaching tijdens titeltoernooien is de hoofdcoach eindverantwoordelijk. 
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- Tijdens een titeltoernooi vindt er bij partijen tussen twee Nederlandse jiujitsuka’s 

geen coaching plaats. 

- Deelname aan nationale trainingen en evt. trainingsstage(s)/ -weekend(en) is 

verplicht. 

Op indicatie kan overgestapt worden naar een ander gewicht, in overleg met de 

medische staf, hoofdcoach en clubcoach. In overleg met de hoofdcoach zal 

worden bekeken of de behaalde resultaten meetellen in het nieuwe gewicht. 

- Verzoeken, bezwaren in het traject kunnen gericht worden aan jiujitsu@jbn.nl. 

 

Voorwaarde voor uitzending van een jiujitsuka 
- Lid van de JBN 

- Lid van nationale selectie jiujitsu 

- Getekende overeenkomst (uitzendingen) met de JBN 

- Geselecteerd door MTT JJ 

- Wekelijks present op de nationale trainingen 

- Aanwezig bij de weekendtrainingen en/ of trainingsstages. 

- Verslag van recente (ondergaan na 01-12-2021) sportkeuring (Basisplus 

Sportmedisch Onderzoek, inclusief longfunctie en rust-ECG)  

- Volledig reizend met de nationale selectie, individueel afwijkend heen- of 

terugreizen is niet mogelijk 

- Aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking geneeskundige kosten 

 

Faciliteiten bij titeltoernooi 
- Reis/verblijf georganiseerd door de JBN, afdeling topsport 

- Een nader te bepalen financiële bijdrage van de JBN t.b.v. reis en verblijf 

- Begeleiding door eigen clubcoach toegestaan binnen de kaders van het in bijlage 

1 opgenomen beleid clubcoaches NT Jiujitsu (indien niet beschikbaar wordt in 

overleg met de hoofdcoach gekeken naar een vervangende coach. 

- Medische begeleiding, tenminste fysiotherapeut 

- Reisverzekering (met eigen risico van € 25) en beperkte 

aansprakelijkheidsverzekering 

 

  

mailto:topsport@jbn.nl
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Bijlage 1: Beleid Clubcoaches NT Jiujitsu 
De clubcoaches vormen een onmisbare schakel in de topsportstructuur van de JBN.  

Bij de organisatie en uitvoering van het sporttechnische beleid werkt de hoofdcoach zeer 

nauw samen met clubcoaches die atleten leveren aan de nationale selectie.  

Tijdens nationale trainingen en uitzendingen namens de JBN maakt de hoofdcoach samen 

met de clubcoach concrete afspraken over organisatie en mat coaching.  

Clubcoaches zijn als projectmanager verantwoordelijk voor individuele- en/of groepen 

sporters. Zij begeleiden jiujitsuka's tijdens de uitvoering van hun topsportprogramma op 

de gebieden techniek, tactiek, fysiek, mentaal, prestatiegedrag en voedingsmanagement. 

Met betrekking tot jiujitsuka's die deel uit maken van de nationale selectie delen zij deze 

verantwoordelijkheden onderling en met de hoofdcoach. De hoofdcoach is beschikbaar 

voor overleg/advies/consult aangaande training, periodisering, begeleiding of overige 

vraagstukken.  

 

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:  

- Samen met jiujitsuka's opstellen van proces- en prestatiedoelen op korte en 

langere termijn 

- Op basis hiervan het opstellen van een wedstrijd- en trainingsplan   

- Dit wedstrijd- en trainingsplan delen en bespreken met de hoofdcoach 

- Voorbereiden en begeleiden van de jiujitsuka bij (inter)nationale wedstrijden 

- Inzicht hebben in de prestatiepotentie en prestatieontwikkeling van atleten 

- Registreren en bespreken van de ontwikkeling van de individuele jiujitsuka  

- Zorg dragen voor volledige en up-to-date dossiervorming tot de nationale selectie 

behorende atleten.  

- Aanwezigheid tijdens trainingen nationale selectie  

- Vergaren, ontwikkelen en delen van kennis op sporttechnisch gebied 

 

Voorwaarden clubcoach nationale selectie  
Om als clubcoach actief op de mat te kunnen assisteren tijdens de nationale trainingen 

zal aan onderstaande voorwaarden moeten worden voldaan:  

1. Aanleveren van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor de functie waarin je 

werkzaam bent tijdens nationale trainingen en evt. uitzendingen. Deze kan voor 

sportorganisaties gratis worden aangevraagd via de volgende link: 

https://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen.  

2. JBN gediplomeerd Jiujitsuleraar, in opleiding voor- óf ingeschreven staan voor de 

opleiding.  

 

Voorwaarden clubcoach uitzending titeltoernooien  
Om in aanmerking te komen voor uitzending namens de JBN als clubcoach tijdens 

titeltoernooien, zal, naast bovenstaande voorwaarden aan de hiernavolgende 

voorwaarden moeten worden voldaan:  

1. Aanwezig bij het trainingsprogramma van de jiujitsuka op de club  

2. Minimaal 1x per 4 weken aanwezig bij de nationale trainingen in jiujitsu gi op de mat 

3. Minimaal 2x per 4 weken aanwezig bij de nationale trainingen in jiujitsu gi op de 

mat, vanaf het moment dat de selectie is bepaald voor een titeltoernooi 

4. Aanwezig tijdens trainingsstages en/of extra weekendtrainingen 
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5. Aanwezig bij alle meetmomenten van de betreffende jiujitsuka's 

 

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, kan het MTT JJ besluiten om 

de betreffende coach niet namens de JBN uit te zenden met de nationale selectie. 
 

 

 


