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Dit protocol geldt specifiek voor jiujitsuka’s vanaf -18 jaar (aspiranten) en ouder. 

 

Nationale selectie 
Jiujitsuka's trainen voornamelijk bij de club met de eigen clubcoach. De hoofdcoach en 

clubcoaches selecteren jaarlijks op basis van potentie en prestatie (medailles) de 

nationale selectie. De nationale selectie bestaat uit Nederlandse top jiujitsuka's fighting 

en duo uit de leeftijdscategorieën -18, -21 en +21 jaar. 

Voorwaarden om te kunnen worden geselecteerd voor de nationale selectie kunnen zijn: 

1. Finaleplaats behaald tijdens het NK van het huidige jaar 

2. Top-5 klassering bij EK of top 7 klassering WK in het voorafgaande jaar 

3. Top-10 JJIF wereldranglijst na update NK datum van huidige jaar 

4. Geconstateerde potentie door MTT JJ op voordracht van minimaal twee 

clubcoaches. (zie onderstaand protocol) 

 

Per leeftijdscategorie worden 6 tot 12 jiujitsuka's geselecteerd voor de discipline fighting 

en minimaal twee duo's per discipline. Per categorie wordt gestreefd naar een 50/50 

verdeling man/ vrouw. Jiujitsuka's van de discipline ne waza kunnen op basis van 

prestatie bij internationale evenementen, niet zijnde titeltoernooien, (gedurende een jaar 

minimaal twee medailles bij een goed bezet internationaal toernooi) en potentie worden 

toegevoegd aan de nationale selectie. 

 

Voordracht (punt 4 voorwaarden) 
De betreffende jiujitsuka wordt door minimaal twee clubcoaches getoetst op de volgende 

criteria: 

 Niveau - Kan de jiujitsuka het hoge tempo en het niveau van de nationale 

training op technisch- tactisch-, mentaal- en fysiek vlak aan? Zo ja, waar baseer 

je dit op?  

 Positief voor individuele ontwikkeling - Is het voor de jiujitsuka noodzakelijk  

 óf wenselijk om deze volgende stap te maken m.b.t. ontwikkeling, (de)motivatie, 

weerstand. 

 Meerwaarde voor de selectie - Is de jiujitsuka voor de huidige selectie een 

aanwinst m.b.t. randori-/ trainingspartner? 

 Gedisciplineerd - Wil en kan de jiujitsuka concessies doen t.b.v. topsport met 

oog op studie/ werk? Wat is het weekprogramma van de jiujitsuka m.b.t. het 

aantal trainingsuren? 

 Prestaties internationale toernooien - Welke prestaties heeft de jiu-jitsuka in 

het voorgaande jaar behaald? 

 Uitzonderlijk talent.  - Ligt de jiujitsuka voor op zijn/ haar ontwikkeling m.b.t. 

technische-, fysieke-, cognitieve- en mentale ontwikkeling op leeftijdsgenoten? 

 

Wanneer een jiujitsuka bij minimaal twee clubcoaches 4 punten scoort op basis 

van bovenstaande criteria, waarbij voor elk criterium 1 punt gegeven mag 

worden, kan de voordracht inclusief onderbouwing aan het MTT JJ gedaan 

worden. 

Het MTT JJ besluit aan de hand van de voordracht of de jiujitsuka een proeftraject 

in mag gaan van minimaal vier weken.  

Tijdens het proeftraject zal de hoofdcoach, indien nodig tezamen met de duo 

trainer, een besluit nemen. De jiujitsuka en de clubcoach zal hierover per e-mail 

op de hoogte worden gebracht. 


