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Dit kwalificatietraject is specifiek voor vrouwelijke judoka’s geboren in 2003 of eerder  

die een fulltime programma volgen op het NTC of onder regie van het NTC. 

Titeltoernooi 

Wereldkampioenschappen, 7-13 mei Doha, Qatar 

 

Selectie 

IJF-criteria 

Aan de wereldkampioenschappen mogen, conform de reglementen van IJF, maximaal 

negen dames deelnemen met een maximum van twee per gewichtsklasse. 

Om deel te mogen nemen aan de wereldkampioenschappen dient de judoka in de top 

100 van de World Ranking List voor senioren of de top 16 van de World Ranking List voor 

junioren te staan. 
 

JBN Selectiecriterium 

Medailles behaald op evenementen die meetellen voor de IJF wereldranglijst tussen 1 

oktober 2022 en 3 april 2023.  

Selectieproces 

Het Nederlands team voor de wereldkampioenschappen wordt als volgt geselecteerd: 

 

- Woensdag 22 februari 2023: eerste selectie vrouwen 

- Woensdag 5 april 2023: tweede selectie vrouwen 

 

Eerste selectie 

Een judoka wordt geselecteerd voor de eerste selectie (d.d. 22 februari 2023) bij het 

voldoen aan één of meerdere van onderstaande criteria: 

 

• Top 5 WK 2022 

• Een GS medaille (inclusief Masters) in de periode 1 oktober 2022 – 20 februari 

2023 

• Top 18 IJF wereldranglijst d.d. 20 februari 2023 

 

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

dan heeft de directeur topsport, na raadpleging van de coaches uit de vrouwenlijn, de 

mogelijkheid om een besluit te nemen over de selectie of dit besluit in deze betreffende 

gewichtsklasse uit te stellen tot uiterlijk het tweede selectiemoment. Dit geldt ook voor 

de situatie waarin er bij de eerste selectie meer dan negen vrouwen volden aan de 

selectiecriteria. 
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Tweede selectie 

Indien er na het eerste selectiemoment nog plaatsen over zijn in het team, dan wordt 

een judoka geselecteerd voor de tweede selectie (d.d. 5 april 2023) bij het voldoen aan 

één of meerdere van onderstaande criteria: 

• Top 7 WK 2022 

• Een GS Medaille (inclusief Masters) in de periode 1 oktober 2022 – 3 april 

2023 

• Top 25 IJF wereldranglijst d.d. 3 april 2023 

 

Na het tweede selectiemoment kan de directeur topsport, na raadpleging van de coaches 

uit de vrouwenlijn, besluiten om een of meerdere judoka’s te selecteren in het belang 

van de ontwikkeling van de betreffende judoka, het Nederlandse topjudo in het algemeen 

of de mixteamwedstrijden in het bijzonder.  

 

De volgorde van de criteria of het aantal criteria waaraan is voldaan is niet van 

doorslaggevend belang. 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, dan beslist de Directeur Topsport na raadpleging 

van de coaches binnen de vrouwenlijn welke judoka(‘s) worden geselecteerd. Hierbij 

wordt onder meer rekening gehouden met de volgende factoren: 

 

- Behaalde resultaten tijdens selectiemomenten 2022-2023 

- Positie op de wereldranglijst 

- Resultaten tegen internationale concurrentie 

- Resultaten uit voorgaande jaren 

- Medisch fitheid 

- Prestatiecurve 

- Ontwikkeling en potentie 

 

Overige uitgangspunten 

- De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van selecties voor WK ligt bij de Directeur 

Topsport die na raadpleging van het coachteam vrouwen de definitieve selectie 

vormt.  

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

wedstrijdprogramma zijn onder voorbehoud van financiën. 

- In het geval een judoka een blessure heeft, zal het managementteam topsport op 

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

selectie van betreffende sporter voor (selectie)momenten, EK en WK. 

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

bij wedstrijdfitheid, tijdig het juiste wedstrijdgewicht kunnen halen (dit in nauw 

overleg met de medische staf). Het is voor de staf te allen tijde mogelijk om een 

fitheidstest af te nemen. 
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Uitzendingen 

Voorwaarde voor uitzending van een judoka 

- Lid van de JBN 

- Deelname fulltime programma NTC of onder regie van het NTC 

- Getekende overeenkomst met de JBN 

 

Faciliteiten bij uitzending 

- Reis/verblijf georganiseerd door de JBN, afdeling topsport 

- Reis/verblijf gefinancierd door de JBN, afdeling topsport 

- Begeleiding en matcoaching door een NTC coach 

- Medische begeleiding 

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

aansprakelijkheidsverzekering. 

Bijzondere omstandigheid: corona 

In de maatschappij lijkt het coronavirus inmiddels een geaccepteerd gegeven. Voor 

internationale topsport gelden wel nog stevige richtlijnen en consequenties bij een 

positieve test. Daarbij is het nog afwachten hoe het virus zich de komende herfst- en 

winterperiode zal ontwikkelen. Er bestaat een mogelijkheid dat het coronavirus een rol 

speelt bij voortdurende wijzigingen in de wedstrijdkalender of het niet kunnen deelnemen 

aan een van de resterende meetmomenten. Bijvoorbeeld doordat een sporter of een 

huisgenoot besmet raakt met het virus of dat er langdurig positief wordt getest op een 

eerdere besmetting.  

 

Indien door toedoen van het coronavirus de Internationale Judo Federatie haar 

wedstrijdkalender wijzigt, behoudt de JBN het recht om de selectie samen te stellen op 

basis van kennis en inzicht van de coachstaf. 

 

Indien een atleet als gevolg van de huidige Corona situatie een toernooi mist, ongeacht 

eventuele verwijtbaarheid, wordt er geen vervangend toernooi aangewezen en zal 

selectie plaatsvinden op basis van de behaalde resultaten. 


