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Dit kwalificatietraject is specifiek voor judoka’s geboren in 2003, 2004 of  

2005. 

Titeltoernooien 

EK -21 individueel en mixteams, 7 t/m 10 september 2023, Den Haag, NEDERLAND 

WK -21 individueel en mixteams*, 4 t/m 8 oktober 2023, Coimbra, Portugal 

*deelname aan WK mixteams afhankelijk van definitieve WK selectie 

 

Selectie 

Aan de Wereldkampioenschappen junioren mogen, conform de reglementen van IJF, 

maximaal negen dames en maximaal negen heren deelnemen met een maximum van 

twee per gewichtsklasse. 

Omdat de JBN zelf het EK junioren organiseert mag Nederland mogelijk grotere aantallen 

laten deelnemen aan het EK junioren in Den Haag. Op dit moment is echter nog niet 

bekend wat dit aantal zal zijn. 

 

Selectieproces 

Het Nederlands team voor de titeltoernooien junioren 2023 wordt op de volgende data 

geselecteerd: 

 

- vrijdag 9 juni 2023:   Eerste selectie EK  

- dinsdag 1 augustus 2023: Definitieve selectie EK -21 + eerste selectie WK -21 

- dinsdag 12 sept. 2023: Definitieve selectie WK -21 

 

Kwalificatiemomenten 

Onder andere op basis van onderstaande toernooien wordt de selectie voor EJC’s, niet 

zijnde internationale meetmomenten, gebaseerd. 

- Deelname van academie judoka’s wordt gefinancierd en gefaciliteerd door de JBN;  

- Deelname van talentpartner/club judoka’s wordt georganiseerd door de 

talentpartner/club. De kosten voor deelname zijn voor eigen rekening; 

- Deelname aan kwalificatiemomenten 1 en 2a/2b is ten zeerste aanbevolen, 

deelname aan NK -21 is verplicht (behalve bij blessure en/of ziekte). 

 

 Datum Toernooi Land Plaats 

1 8 januari 2023 Open Rotterdamse Kampioenschappen NED Rotterdam 

2a 28/29 januari 2023 Belgian Open Visé (heren, senioren) BEL Visé 

2b 28/29 januari 2023 Belgian Open Herstal (dames, senioren) BEL Herstal 

3 18 februari 2023 Nederlands kampioenschap -21 NED Almere 

 

Naar aanleiding van bovenstaande kwalificatiemomenten wordt er door de kernstaf 

talentontwikkeling een selectie gemaakt voor deelname aan keuze EJC’s. De op 

bovenstaande toernooien vertoonde gedragingen en evt. behaalde resultaten zullen 

worden verwerkt in het talentprofiel van de sporters en op basis hiervan zal de selectie 
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voor keuze EJC’s worden opgemaakt. Een verdere toelichting omtrent het talentprofiel is 

verderop in dit document te vinden onder het kopje beslissingsbevoegdheid.  

Indien een judoka wordt geselecteerd voor keuze EJC’s dan mag de talentpartner/club 

deze judoka gedurende het seizoen laten deelnemen aan een maximum aantal van drie 

EJC’s, met uitzondering van de door de JBN aangewezen internationale meetmomenten. 

Hiervoor dient een jaarplan te worden doorgesproken met de betreffende regiotrainer 

talentontwikkeling. Na goedkeuring door de hoofdcoach talentontwikkeling kan het 

betreffende jaarplan worden uitgevoerd door de talentpartner/club.  

 

Deelname aan trainingsstages direct na afloop van EJC’s (incl. meetmomenten) is 

eveneens mogelijk voor niet geselecteerde sporters. Dit dient vooraf te worden 

afgestemd met de betreffende regiotrainer talentontwikkeling en is alleen mogelijk na 

goedkeuring door de hoofdcoach talentontwikkeling. 

De selectie voor keuze EJC’s en/of internationale meetmomenten kan gaandeweg het 

seizoen worden gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van behaalde prestaties 

op (internationale) toernooien, gedrag bij trainingen en wedstrijden, onvoldoende 

aanwezigheid bij regionale en/of nationale trainingen, blessures, etc. 

Indien wijzigingen optreden zal dit te allen tijde minimaal met de directe betrokkenen 

worden gecommuniceerd door de kernstaf talentontwikkeling. 

Internationale meetmomenten 

 Datum Toernooi Land Plaats 

4 3-7 juni 2023 European Junior Cup + stage AUT Graz 

5 8-9 juli 2023 European Junior Cup HUN Paks 

  

Werkwijze omtrent selectie voor internationale meetmomenten 

- De selectie voor internationale meetmomenten komt tot stand na overleg tussen 

de academie coaches en de regiotrainers talentontwikkeling waarna de academie 

coaches een selectie voordragen aan de hoofdcoach talentontwikkeling; 

- Deelname van alle sporters wordt georganiseerd door de JBN. Financiering is 

hetzelfde als voor normale EJC’s;  

- Voor elk internationaal meetmoment zal een aparte selectie worden 

samengesteld. Selectie voor het eerste internationale meetmoment geeft geen 

garantie voor deelname aan het tweede internationale meetmoment. 

 

Een geselecteerde groep junioren kan naar aanleiding van behaalde resultaten en ten 

behoeve van hun ontwikkeling en ervaring geselecteerd worden voor toernooien bij de 

senioren. Hiertoe behoren European Open en/of IJF World Tour evenementen. De 

hoofdcoach talentontwikkeling kan besluiten dat daar geleverde prestaties als minimaal 

gelijkwaardig worden beoordeeld dan resultaten op de European Junior Cups. 
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Beslissingsbevoegdheid 

De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de nationale selecties voor internationale 

meetmomenten en de titeltoernooien -21 ligt bij de hoofdcoach talentontwikkeling, op 

voordracht van de academie coaches.  

 

Bij de voordracht zal voornamelijk worden getoetst in hoeverre de bewuste sporters 

passen binnen het talentprofiel -21. Dit document is opgesteld aan de hand van het 

meerjarenopleidingsplan (MJOP) van de JBN. Hierin worden aspecten als mate van 

progressie op de verschillende parameters, toekomstperspectief en aanwezigheid 

nationale trainingen/regiotrainingen gewogen om tot een beslissing te komen. Daarnaast 

zal worden gekeken naar de behaalde resultaten op de genoemde internationale 

meetmomenten alsmede de overige EJC’s, waarbij het deelnemersveld van het toernooi 

qua kwaliteit en kwantiteit een belangrijke rol speelt. De beoordeling van al deze 

parameters samen vormen het oordeel over de selectie. De prestatiecriteria voor selectie 

voor titeltoernooien -21 zullen voorafgaand aan de start van het internationale 

wedstrijdseizoen aan eenieder worden gecommuniceerd.  

 

Indien binnen één gewichtsklasse meer dan twee judoka’s voldoen aan de selectiecriteria 

óf indien meer judoka’s voldoen aan de selectiecriteria dan dat er beschikbare plaatsen 

zijn, beslist de hoofdcoach talentontwikkeling welke judoka(’s) worden geselecteerd. 

Hierbij wordt vervolgens onder meer rekening gehouden met de volgende factoren: 

- Resultaten tegen internationale concurrentie 

- Eerder behaalde resultaten bij junioren/senioren toernooien 

- Medische fitheid 

- Ontwikkeling en potentie 

 

Na het tweede selectiemoment kunnen de directeur topsport en hoofdcoach 

talentontwikkeling in overleg besluiten om één of meerdere judoka’s te selecteren voor 

één of beide titeltoernooien in het belang van de ontwikkeling van de betreffende judoka 

of het Nederlandse topjudo. 

 

Overige uitgangspunten 

- De eindverantwoordelijkheid voor de selecties bij de -21 ligt bij de directeur 

topsport; 

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

wedstrijdprogramma zijn onder voorbehoud van financiën; 

- In het geval dat een judoka een blessure heeft waardoor deelname aan een 

internationaal meetmoment en/of titeltoernooi in gevaar komt, dient deze te 

worden beoordeeld door de NTC-arts. De hoofdcoach talentontwikkeling zal op 

advies van de medische staf van het NTC aanvullende regels opstellen ten aanzien 

van de selectie van de betreffende sporter voor meetmomenten en/of EK/WK; 

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

bij wedstrijdfitheid en tijdig het juiste wedstrijdgewicht kunnen halen (dit in nauw 
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overleg met de regiotrainer talentontwikkeling). Wedstrijdfit betekent dat een 

sporter volledige randoritrainingen kan maken uiterlijk in de twee weken 

voorafgaand aan het betreffende evenement. Beoordeling zal hierbij plaatsvinden 

door de betreffende academiecoach en/of hoofdcoach talentonwikkeling; 

- De centrale coach van de judoka is verantwoordelijk voor de coaching en 

begeleiding tijdens (inter)nationale toernooien. Wanneer hij/zij verhinderd is dient 

deze in overleg met de regiotrainer talentontwikkeling op tijd voor een passende 

vervanging (met dezelfde kadereisen) te zorgen. De voorkeur gaat uit naar een 

coach die de judoka op regelmatige basis ziet gedurende trainingen en een goed 

beeld over hem/haar heeft; 

- Tijdens alle internationale meetmomenten en titeltoernooien vindt er bij partijen 

tussen twee Nederlandse judoka’s geen coaching plaats. Bij keuze EJC’s is dit wel 

toegestaan, mits positief en gericht op de eigen judoka. Indien niet wordt voldaan 

aan dit laatste uitgangspunt kan de JBN besluiten om geen coaching meer te laten 

plaatsvinden tussen Nederlanders gedurende het gehele kwalificatietraject; 

- Verzoeken, bezwaren en/of suggesties in het traject -21 kunnen gericht worden 

aan c.willems@jbn.nl. 

 

Voorwaarden voor uitzending1 van een judoka naar internationale meetmomenten en 

titeltoernooien 

- Lid van de JBN; 

- Present op alle nationale en regionale trainingen. Indien afwezig meldt men zich 

altijd af bij de regiotrainer talentontwikkeling met opgaaf van een geldige reden; 

- Deelname aan internationale trainingsstage op Papendal (17 t/m 21 juli 2023)2; 

- Bekend met de gedragsregels judoploeg junioren;  

- Verslag van recente (ondergaan na 01-12-2022) sportkeuring (Basisplus 

Sportmedisch Onderzoek, inclusief longfunctie en rust-ECG)3 

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

terugreizen is niet mogelijk, tenzij anders aangegeven; 

- Aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking geneeskundige kosten. 

 

Faciliteiten voor judoka’s bij uitzending naar internationale meetmomenten en 

titeltoernooi(en) 

- Reis/verblijf georganiseerd door de JBN, afdeling topsport; 

- Financiering voor internationale meetmomenten is voor judoka’s van 

talentpartners/clubs voor eigen kosten. Voor titeltoernooien zal de JBN de 

relevante kosten voor de geselecteerde sporters dragen; 

 

1 Deze voorwaarden gelden voor deelname aan titeltoernooi(en) en meetmomenten 4 en 5 
 
2 Alleen bij uitzending naar titeltoernooi -21 en internationaal meetmoment Paks. 
 
3 Alleen bij uitzending naar titeltoernooi -21. 

mailto:c.willems@jbn.nl
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- Begeleiding en coaching door eigen centrale coach (indien niet beschikbaar wordt 

in overleg gekeken naar een vervangende coach); 

- Teamkleding van de JBN3; 

- Medische begeleiding, tenminste een fysiotherapeut; 

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

aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Centrale coach 
Om als centrale coach sporters te kunnen/mogen begeleiden op titeltoernooien, dient de 

coach te voldoen aan onderstaande punten. Ben je nieuw als centrale coach en wil je 

meer informatie over dit traject? Neem dan contact op met de betreffende regiotrainer 

talentontwikkeling en/of hoofdcoach talentontwikkeling (c.willems@jbn.nl). 

De coach  

• is lid van de JBN; 

• is in bezit van JBN of NOC*NSF niveau 4 diploma of momenteel bezig met het 

afronden van de genoemde opleiding; 

• kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Deze kan voor 

sportorganisaties gratis worden aangevraagd via de volgende link: 

https://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen. De VOG dient voor 1 december 2022 te 

worden getoond aan de betreffende regiotrainer talentontwikkeling.  

• heeft voor iedere sporter die deel mag nemen aan de EJC’s een gespecificeerd 

programma en/of jaarplan opgesteld. In dit plan wordt opgenomen aan welke 

toernooien en stages judoka verwacht deel te nemen in het komend jaar. 

Opstellen van het plan gebeurt in overleg met de regiotrainer talentontwikkeling. 

Na overeenstemming wordt dit jaarplan gedeeld met de hoofdcoach 

talentontwikkeling.  

• voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden bij trainingen (zie aanwezigheid bij 

trainingen); 

• Volgt de online voorlichting trainer/coach 4 van de Dopingautoriteit en rond deze 

met goed gevolg af; 

• Heeft met succes een level 1 opleiding van de IJF academy afgerond (alleen voor 

coaching op IJF evenementen, waaronder het WK -21).  

mailto:c.willems@jbn.nl
https://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen
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Aanwezigheid bij trainingen en trainingsstages 

• De centrale coach van een junior judoka is veelvuldig/frequent aanwezig bij het 

trainingsprogramma van de judoka op de club/talentpartner; 

• De centrale coach van een junior judoka is frequent aanwezig (in judogi op de 

mat) bij de (centrale) regionale training van de betreffende regio van de judoka; 

• De centrale coach van een junior judoka is vanaf het moment dat de selectie is 

bepaald voor een titeltoernooi (in judogi op de mat) 1x per maand aanwezig bij 

de (centrale) regionale training van de betreffende regio van de judoka; 

• De centrale coach van een junior judoka is vanaf het moment dat de selectie is 

bepaald voor een titeltoernooi minimaal 1x per maand aanwezig (in judogi op de 

mat) bij de nationale training van de judoka op Papendal; 

 

De aanwezigheid bij trainingen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 

uitzending met de nationale selectie. Indien aan bovenstaande minimale aanwezigheid 

niet wordt voldaan kan de hoofdcoach talentontwikkeling besluiten om de betreffende 

coach niet uit te zenden. 

 

Aanwezigheidsplicht bij wedstrijden 

De centrale coach van de judoka is verantwoordelijk voor de coaching en begeleiding 

tijdens (inter)nationale toernooien. Wanneer hij/zij verhinderd is dient deze in overleg 

met de regiotrainer talentontwikkeling tijdig voor een passende vervanging (met dezelfde 

kadereisen) te zorgen. De voorkeur gaat uit naar een coach die de judoka op regelmatige 

basis ziet gedurende trainingen en een goed beeld over hem/haar heeft.  

De centrale coach of vervangende coach heeft tijdens een evenement te allen tijde de 

volledige verantwoordelijkheid over zijn/haar eigen judoka(’s). Latere aankomst en/of 

eerder vertrek van de centrale coach is daarmee dus niet toegestaan. Dit geldt alleen 

voor (keuze) EJC’s. Bij internationale meetmomenten en titeltoernooien zal er altijd een 

JBN vertegenwoordiger aanwezig zijn die zal fungeren als team manager. 

Uitzondering op het bovenstaande is alleen na toestemming van de hoofdcoach 

talentontwikkeling. 

 

 

Veel succes in het traject! 

 

Gijs Ronnes, directeur topsport JBN 

Chiel Willems, hoofdcoach talentontwikkeling 


