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Interne selectieprocedure Olympische Spelen 2024 

 
Definities 

a. Bezwaarcommissie: een onafhankelijke commissie bestaande uit drie door het 

bondsbestuur van de Judo Bond Nederland benoemde, natuurlijke personen met 

juridische kennis en kennis van de judosport. 

b. Bondsbestuur: het (algemeen) bestuur van de Judo Bond Nederland. 

c. Bondsarts: Arts, verbonden aan het CTO. Moniek van Heumen, of, indien Moniek van 

Heumen niet meer werkzaam is voor Judo Bond Nederland als CTO-arts, haar 

opvolger. 

d. Directeur Topsport: Gijs Ronnes, of, indien Gijs Ronnes niet meer werkzaam is voor 

Judo Bond Nederland als Directeur Topsport, zijn opvolger. 

e. Evenement(en): wedstrijd(en) die onderdeel uitmaken van het Olympisch 

kwalificatietraject waarin judoka punten kan behalen voor de wereldranglijst. 

f. Geschoond: geschoond wil zeggen, één judoka per land per gewicht. 

g. IJF: De Internationale Judo Federatie, waarbij de Judo Bond Nederland is 

aangesloten. 

h. IJF-kwalificatiecriteria: de door de IJF vastgestelde kwalificatiecriteria voor 

deelname aan de Olympisch Spelen. 

i. IJF World Ranking List: IJF wereldranglijst op basis van behaalde resultaten als 

omschreven in 1f. 

j. Kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de 

prestatie-eisen voor kwalificatie te weten: 

- de eisen van de IJF (zie bijlage 1) èn indien van toepassing; 

- de nationale prestatie-eisen voor kwalificatie, zoals opgenomen in de Normen en 

limieten (zie bijlage 2). 

k. Kwalificatieperiode: een aangesloten periode van 24 maanden met evenementen 

waarin een judoka zich kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. 

l. Normen en limieten: het samenstellen van door NOC*NSF gehanteerde en bekend 

gemaakte algemene uitgangspunten en voorwaarden opgenomen in een document 

inclusief sjablonen met prestatie-eisen, op basis waarvan NOC*NSF beoordeelt en 

beslist of een door de bond voorgedragen judoka zich heeft gekwalificeerd voor dan 

wel wordt uitgezonden naar de Olympische Spelen, waarvan de meest recente versie 

is gepubliceerd op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl) en opgenomen als 

bijlage 2 bij dit document. 

m. Olympic ranking: de IJF World Ranking List voor Olympische kwalificatie, die geldt 

gedurende de Olympische kwalificatieperiode. 

n. Olympische kwalificatieprocedure: De procedure die omschrijft hoe de 

Olympische selectie wordt vastgesteld, aan welke kwalificatie-eisen moet worden 

voldaan voor deelname aan de Olympische Spelen en hoe de voordracht voor 

kwalificatie en uitzending tot stand komt. 

o. Olympische Spelen: de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, Frankrijk. 
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p. Peildatum: Datum waarop de World Ranking List definitief wordt opgemaakt, 28 mei 

2024. 

 

1. Uitgangspunten selectieprocedure 

a. Alle judoka’s, met een getekende NTC-overeenkomst, komen in aanmerking voor 

deelname aan de selectieprocedure.  

 

b. Alleen de Olympic ranking is van toepassing. De internationale kwalificatieperiode 

begint op 24 juni 2022 en eindigt op 23 juni 2024. De interne kwalificatieperiode voor 

directe kwalificatie begint op 24 juni 2022 en eindigt op 28 mei 2024. 

 

c. Per NOC mag er maximaal 1 judoka per gewichtsklasse aan de Olympische Spelen 

van 2024 in Parijs deelnemen. 

 

d. Een judoka kan zich op twee manieren kwalificeren volgens de IJF-eis voor de 

Olympische Spelen van 2024 in Parijs: 

• Directe kwalificatie: 

o De beste 17 heren en de beste 17 dames in elke gewichtsklasse van de 

geschoonde IJF World Ranking List van 25 juni 2024 kwalificeren zich 

direct voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. 

• Continentale kwalificatie: 

o De judoka’s die zich niet direct plaatsen, worden per continent op basis 

van het aantal behaalde punten gerangschikt, ongeacht gewicht en 

geslacht. Voor Europa kunnen via deze lijst nog 25 judoka’s uit 25 landen 

(één per NOC) zich kwalificeren, verdeeld over 13 heren en 12 dames.  

 

e. De normen en limieten van NOC*NSF zijn gebaseerd op de IJF-kwalificatie-eisen. Er 

worden geen aanvullende eisen gesteld wanneer een judoka zich plaatst via directe 

kwalificatie (artikel 2.1). De aanvullende eisen bij continentale kwalificatie en bij 

uitnodiging van de Tripartiete Commissie van de IJF staan beschreven in artikel 2.2. 

 

f. De IJF World Ranking List wordt samengesteld uit de volgende puntenaantallen:  

• De vijf hoogste behaalde puntenaantallen uit evenementen plus 1 (Europees 

kampioenschap of Masters) van het eerste kwalificatiejaar, 24 juni 2022 tot en 

met 23 juni 2023. Deze punten tellen voor 50% mee; 

• Daarbij opgeteld de vijf hoogste behaalde puntenaantallen uit evenementen plus 1 

(Europees kampioenschap of Masters) van het tweede kwalificatiejaar, 24 juni 

2023 tot en met 23 juni 2024. Deze punten tellen voor 100% mee.  

 

g. In de IJF-kwalificatieperiode van 24 maanden komen de volgende evenementen in 

aanmerking om punten te verdienen voor de IJF World Ranking List met 

voorgeschreven aantal deelnemers per land:  
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• Bij de EK en WK kan de Judo Bond Nederland maximaal 18 judoka’s inschrijven (9 

dames/9 heren), met een maximum van twee judoka’s per gewichtsklasse. Bij de 

WK dient judoka voor deelname in de top 100 van de IJF WRL te staan; 

• Voor de IJF Masters worden van iedere gewichtsklasse de 36 hoogstgeplaatste 

judoka’s van de IJF-wereldranglijst uitgenodigd; 

• Aan de Grand Slams en de Grand Prix’ mogen maximaal twee judoka’s per 

gewichtsklasse per land meedoen; 

• Aan Continental Open’s mogen onbeperkt sporters per gewichtsklasse per land 

meedoen; 

• Bij de wereldkampioenschappen junioren kan de Judo Bond Nederland maximaal 

20 judoka’s inschrijven (10 dames/10 heren), met een maximum van twee 

judoka’s per gewichtsklasse, die in het betreffende jaar de leeftijd van 21 jaar nog 

niet hebben bereikt. 

 

h. Indien de IJF drastische wijzigingen in de toernooikalender of de selectieprocedure 

doorvoert, kan het bondsbestuur, mede op advies van de directeur topsport, 

besluiten dat de interne selectieprocedure moet worden aangepast. Onder drastische 

wijzigingen wordt o.a. maar niet uitsluitend gesproken wanneer er meer dan 5 

toernooien per jaar worden toegevoegd of verwijderd uit de bestaande kalender of 

wanneer het Qualification System document (bijlage 1) wordt veranderd. 

De directeur topsport zorgt dan voor een aangepaste selectieprocedure door middel 

van een vergelijkbare totstandkoming als het voorliggende document. De aangepaste 

selectieprocedure wordt vervolgens vastgesteld door het bondsbestuur. 

 

i. Deze selectieprocedure geldt voor het geval de OS 2024 doorgang vinden op 25 juli 

tot en met 11 augustus 2024. Wanneer de OS 2024 worden uitgesteld, kunnen de 

judoka’s aan hun eventuele voordracht geen rechten ontlenen en kunnen door het 

bondsbestuur nieuwe selectieregels worden vastgesteld. 

 

2. Voordracht voor uitzending 

De internationale kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 

start op 24 juni 2022 en loopt tot en met 23 juni 2024. Een voordracht voor 

uitzending kan pas worden ingediend bij NOC*NSF nadat is voldaan aan de IJF 

kwalificatie-eisen en NOC*NSF normen en limieten. De definitieve (geschoonde) IJF 

World Ranking List wordt uiterlijk op 25 juni 2024 door de IJF gepubliceerd. 

 

De volgende procedure wordt gevolgd om tot een voordracht voor kwalificatie en 

uitzending te komen: 

 

2.1 Directe kwalificatie 

a) Na de peildatum van 28 mei 2024, draagt de directeur topsport per gewichtsklasse de 

judoka, voor uitzending naar de Olympische Spelen, voor aan het bondsbestuur. De 

voorgedragen en uit te zenden judoka’s moeten aan het eind van het IJF-

kwalificatietraject voldoen aan de volgende criteria:  
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• Voldoen aan de IJF-kwalificatiecriteria voor directe kwalificatie; en 

• Voldoen aan de NOC*NSF Normen en Limieten. 

 

b) Wanneer op het moment van aanwijzen, peildatum 28 mei 2024, binnen een 

gewichtsklasse meer dan één judoka voldoet aan de IJF-kwalificatiecriteria voor 

directe kwalificatie, dan wordt aan de hand van de in artikel 2.1.c. benoemde interne 

selectiecriteria tot de voordracht van een judoka gekomen in betreffende 

gewichtsklasse. 

 

c) Voor alle judoka’s in een betreffende gewichtsklasse die op het moment van 

aanwijzen aan de IJF-kwalificatie-eisen voldoen, worden de interne selectiecriteria 

getoetst. De volgorde van het toetsen van de interne selectiecriteria staat vast. 

Intern selectiecriterium 1 is het eerste criterium, vervolgens 2 en zo verder. Wordt 

door geen óf meerdere judoka’s voldaan aan selectiecriterium 1, dan wordt naar 

intern selectiecriterium 2 gekeken. Na ieder getoetst criterium wordt bepaald of er 

een onderscheid is ontstaan tussen de judoka’s. Indien aan een criterium is voldaan 

en er daarmee een onderscheid met andere judoka(‘s) is ontstaan, dan is dit 

onderscheid direct beslissend. 

• Intern selectiecriterium 1:  

1a Dames: Judoka staat in de top 4 van de Olympic ranking (geschoonde lijst, 

peildatum 28 mei 2024). 

1b Heren: Judoka staat in de top 6 van de Olympic ranking (geschoonde lijst, 

peildatum 28 mei 2024). 

• Intern selectiecriterium 2: Judoka heeft tijdens de kwalificatieperiode een gouden 

medaille gewonnen op een van de wereldkampioenschappen judo. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt in welk jaar van de kwalificatieperiode deze gouden medaille 

wordt gewonnen. 

• Intern selectiecriterium 3: Judoka heeft tijdens de kwalificatieperiode een medaille 

(anders dan goud) gewonnen op een van de wereldkampioenschappen judo. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt in welk jaar van de kwalificatieperiode deze 

medaille wordt gewonnen. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen een 

zilveren en een bronzen medaille. 

Indien meerdere judoka’s aan intern selectiecriterium 3 voldoen, dan wordt 

gekeken naar het aantal medailles. Is ook dit aantal gelijk dan wordt intern 

selectiecriterium 4 getoetst. 

• Intern selectiecriterium 4: Judoka staat in de top 8 van de Olympic ranking 

(geschoonde lijst, peildatum 28 mei 2024). 

• Intern selectiecriterium 5: Wanneer geen van bovenstaande interne 

selectiecriteria een beslissend verschil heeft opgeleverd tussen de judoka’s dan 

wordt de hoogst geklasseerde judoka op de Olympic ranking (ongeschoonde 

lijst, peildatum 28 mei 2024) voorgedragen voor deelname aan de Olympische 

Spelen 2024. 

• Intern selectiecriterium 6: Indien er nog geen onderscheid heeft plaatsgevonden 

en het aantal punten van beide judoka’s op de Olympic ranking exact gelijk is dan 

volgt een fight-off. Deze fight-off zal plaatsvinden voor 10 juni 2024. 

Het zal gaan om best of three gewonnen wedstrijden op één dag tussen 

betreffende judoka’s. De wedstrijden staan onder leiding van drie scheidsrechters, 



 

 Pag. 5/8 | 26 mei 2022 
 

 

waarvan één op de mat, die binnen de IJF actief zijn. Publiek zal zijn toegestaan. 

Coaching is niet toegestaan tijdens de wedstrijden. 

 

d) Ook voor de Nederlandse judoka’s onderling geldt het schonen van de Olympic 

ranking. Dit geldt niet voor het in selectiecriterium 5 opgenomen onderdeel waar het 

een ongeschoonde lijst betreft. Daar wordt mee bedoeld dat bijvoorbeeld wanneer de 

eerste Nederlandse vrouwelijke judoka 3e staat op de geschoonde lijst van de 

Olympic ranking en de tweede Nederlandse judoka staat 5e, deze judoka op plaats 5 

voldoet aan selectiecriterium 1. Aangezien ze top 4 staat bij het schonen van de lijst 

en daarmee het wegvallen van de Nederlandse judoka op plaats 3. 

 

e) In het onderstaande stroomschema zijn de bovengenoemde interne selectiecriteria 

opgenomen. 
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2.2 Continentale kwalificatie 

Na afloop van het Olympisch kwalificatietraject, doch uiterlijk 26 juni 2024 draagt de 

directeur topsport de judoka, die op basis van de continentale ranglijst wordt 

uitgezonden naar de Olympische Spelen, voor aan het bondsbestuur. De directeur 

topsport kan alleen een judoka voordragen die: 

• Voldoet aan de IJF-kwalificatiecriteria voor continentale kwalificatie; en  

• Voldoet aan de NOC*NSF Normen en Limieten (bijlage 2). 

 

3. Procedure voordracht 

 

a. Indien een judoka ten tijde van de voordracht conform de interne selectiecriteria 

in aanmerking komt voor voordracht, maar door een blessure niet op tijd fit is om 

aan de Olympische Spelen deel te nemen, draagt de directeur topsport de 

eerstvolgende judoka conform de interne selectiecriteria voor aan het 

bondsbestuur. 

De bondsarts, verbonden aan het NTC, bepaalt in alle gevallen of een judoka 

geblesseerd is en/of een judoka in staat is om (wedstrijd)fit en goed voorbereid 

deel te nemen aan de Olympische Spelen. De bondsarts komt tot een gemotiveerd 

besluit na medisch onderzoek en het raadplegen van betreffende judoka, coach en 

overige medische stafleden. Ook is het voor de bondsarts mogelijk advies in te 

winnen bij andere medische experts. 

b. Na ontvangst van de voordracht genoemd in artikel 2.1.a en 2.2 gaat het 

bondsbestuur na of de door de directeur topsport voorgedragen judoka’s op het 

moment van aanwijzen voldoen aan de in artikel 2.1.a genoemde criteria. Indien 

dit het geval is, dan keurt het bondsbestuur de voordracht goed. Na afloop van de 

kwalificatieperiode zal het bondsbestuur nogmaals toetsen of de voorgedragen 

judoka’s voldoen aan de in 2.1.a en 2.2 genoemde criteria. Indien dat het geval is 

draagt het bondsbestuur namens de Judo Bond Nederland de judoka voor bij 

NOC*NSF voor uitzending naar de Olympische Spelen. 

c. De definitieve aanwijzing voor uitzending naar de Olympische Spelen vindt plaats 

door middel van een beslissing van NOC*NSF, indien is voldaan aan de IJF-

kwalificatiecriteria (zie bijlage 1) en de Normen en Limieten (bijlage 2), na een 

voordracht daartoe door de Judo Bond Nederland. 

d. Indien een judoka na de voordracht van het bondsbestuur geblesseerd raakt en/of 

niet in staat is om (wedstrijd)fit en goed voorbereid deel te nemen aan de 

Olympische Spelen, draagt de directeur topsport de eerstvolgende judoka conform 

de interne selectiecriteria voor aan het bondsbestuur. De bondsarts, verbonden 

aan het NTC, bepaalt deze wedstrijdfitheid en komt tot een gemotiveerd besluit 

als omschreven in artikel 3.a. 

Na ontvangst van de voordracht keurt het bondsbestuur, bij voldoen aan artikel 

2.1.a en 2.2, de voordracht goed en draagt het de judoka voor bij NOC*NSF. 

e. Indien een judoka een uitnodiging tot deelname aan de Olympische Spelen heeft 

ontvangen van de Tripartiete Commissie van de IJF, dan verplicht dit Judo Bond 

Nederland niet om de betreffende judoka voor te dragen aan NOC*NSF voor 

uitzending naar de Olympische Spelen. 
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4. Bezwaarprocedure bij interne selectieprocedure JBN voor OS 2024 

 

1. Het bondsbestuur van de JBN benoemt een bezwaarcommissie van de JBN die 

bestaat uit drie natuurlijke personen met juridische kennis en kennis van de 

judosport. Deze personen worden uiterlijk vrijdag 26 april 2024 benoemd. 

2. De selectie van judoka's voor de OS 2024 wordt op donderdag 30 mei 2024 vóór 

12.00 uur vastgesteld door het bondsbestuur van de JBN en bekend gemaakt1.  

3. Een judoka heeft na de bekendmaking van de selectie tot uiterlijk zaterdag 1 juni 

2024 12.00 uur de mogelijkheid om de directeur topsport van de JBN om een 

nadere toelichting te vragen. Deze toelichting dient de directeur topsport uiterlijk 

maandag 3 juni 2024 12.00 uur te geven. 

4. Een judoka heeft tot uiterlijk dinsdag 4 juni 2024 12.00 uur de tijd om per email 

gemotiveerd bezwaar in te dienen bij de bezwaarcommissie van de JBN (via 

secretariaat@jbn.nl) indien de judoka van mening is dat de interne 

selectieprocedure niet juist is gevolgd. 

5. De bezwaarcommissie van de JBN informeert het bondsbestuur van de JBN en de 

directeur topsport van de JBN dat er bezwaar is gemaakt. 

6. De bezwaarcommissie van de JBN neemt na het bestuderen van het bezwaar, het 

horen van de betreffende judoka en indien gewenst het horen van de (directeur 

topsport van de) JBN en/of het horen van een belanghebbende judoka een 

beslissing. De bezwaarcommissie van de JBN neemt deze beslissing uiterlijk 

vrijdag 7 juni 2024 12.00 uur. 

7. De bezwaarcommissie deelt haar beslissing mee aan de judoka die bezwaar heeft 

gemaakt, het bondsbestuur van de JBN, de directeur topsport van de JBN en 

indien aan de orde de belanghebbende judoka. 

8. In voorkomende gevallen wordt de processuele gang van zaken verder bepaald 

door de fungerende voorzitter van de bezwaarcommissie van de JBN. 

9. Er kan niet in beroep worden gegaan tegen de beslissing van de 

bezwaarcommissie van de JBN. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

 

 
1 Deze datum kan worden aangepast indien als gevolg van punt 1i uit de selectieprocedure aanpassingen in de 
selectieprocedure worden gedaan. 


