
 

 

 

 

Rol/taak clubcoaches Jiujitsu 
 

            Judo Bond Nederland  
            Postadres: Postbus 7012 | 3430 JA Nieuwegein  
            Bezoekadres: Kelvinbaan 46 | 3439 MT Nieuwegein  

            T +31(0)30-7073 600 | E: info@jbn.nl | www.jbn.nl  

            IBAN: NL52 RABO 0381 0339 37 | BIC: RABONL2U 

            BTW-nummer: NL002870381B01 | KVK: 40410022 

 

 

 
  

 

Clubcoach 
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 jiu jitsuka'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 belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

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

langere termijn. 

 Op basis hiervan het opstellen van een wedstrijdplan 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 

selectiebehorende 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 jiu jitsuka 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. 

5. Aanwezig bij alle meetmomenten van de betreffende jiu jitsuka'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. 


