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Betreft: Kwalificatietraject judoka’s -18 

Geboortejaren: 2006, 2007 en 2008 

Disclaimer: De genoemde meetmomenten, ECC’s en overige toernooien zijn onder 

voorbehoud van eventuele organisatorische wijzigingen en gebaseerd op een eerste 

versie van de EJU kalender voor 2023. Deze is te vinden op www.eju.net/eju/documents    

 

Begripsbepaling 

Kernstaf talentontwikkeling: Staf bestaande uit de hoofdcoach talentontwikkeling en 

de vier regiotrainers talentontwikkeling. 

(Keuze) ECC’s: Een -18 judoka kan worden geselecteerd voor deelname aan European 

Cadet Cups (ECC’s). Zodra een -18 judoka is geselecteerd kan de trainer/coach een 

bepaald aantal van de georganiseerde ECC’s kiezen om de judoka aan deel te laten 

nemen. Dit gaat altijd in overleg met de betreffende regiotrainer talentontwikkeling. 

Meetmoment: Toernooi waar een judoka een resultaat neer kan zetten dat wordt 

meegewogen in (selectie voor) het kwalificatietraject en/of selectie voor (keuze) ECC’s. 

MJOP: Meerjarenopleidingsplan. Hierin staat beschreven hoe de JBN haar talentvolle 

judoka’s wilt ontwikkelen en welke stappen en processen daarvoor moeten worden 

doorlopen.  

Talentprofiel -18: Formulier dat voor daartoe geselecteerde judoka’s individueel wordt 

ingevuld. Dit formulier is opgesteld aan de hand van het MJOP van de JBN. Binnen dit 

profiel worden verschillende parameters getoetst op niveau. Op basis van het MJOP en 

internationale benchmarks wordt bepaald hoe ver de judoka is in zijn ontwikkeling. 

Titeltoernooi: Toernooien als Europees kampioenschap, Wereldkampioenschap, 

European Youth Olympic festival of Youth Olympic games. 

  

http://www.eju.net/eju/documents
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Toernooien 

Titeltoernooien seizoen 2022-2023 

• Europees kampioenschap -18, 22 t/m 25 juni 2023, Coimbra, Portugal 

• European Youth Olympic Festival, 23 t/m 29 juli 2022, Maribor, Slovenië 

• Wereldkampioenschap -18, 23 t/m 27 augustus, Zagreb, Kroatië 

 

Aan de Europese- en Wereldkampioenschappen cadetten mogen, conform de 

reglementen van EJU/IJF, maximaal 10 dames en maximaal tien heren deelnemen met 

een maximum van twee per gewichtsklasse. 

Aan het EYOF mogen maximaal 12 judoka’s (dames/heren samen) deelnemen met een 

maximum van één per gewichtsklasse. Alleen 2e en 3e jaars cadetten (geboren 2006 of 

2007) komen in aanmerking voor deelname aan het EYOF. 

 

Meetmomenten traject –18 

 Datum Toernooi Land Plaats 

1 13 november 2022 Internationaal Residentie Toernooi -17 NED Den Haag 

2 17 december 2022 Open Twents Judo Kampioenschap -17 NED Enschede 

3 11 februari 2023 Nederlands kampioenschap -18 NED Den Haag 

 

Aan de meetmomenten 1 t/m 3 wordt op eigen gelegenheid deelgenomen. Zorg er dus 

voor dat alle judoka’s tijdig zijn ingeschreven. De kosten voor deelname aan 

bovenstaande meetmomenten komen voor eigen rekening van de judoka.  

 

Selectieprocedure 

Onderstaande toernooien worden allen meegenomen in de selectieprocedure voor 

titeltoernooien -18. Elke geselecteerde sporter kan aan maximaal drie van onderstaande 

toernooien deelnemen. 

 

Na meetmoment 2 (Open Twents Judo Kampioenschap) maakt de kernstaf 

talentontwikkeling een selectie. Deze selectie komt ten behoeve van hun ontwikkeling 

vanaf februari in aanmerking voor deelname aan bovenstaande ECC’s.  

 

 Datum Toernooi Land Plaats 

4 18/19 februari 2023 ECC Fuengirola ESP Fuengirola 

5 11/12 maart 2023 ECC Zagreb CRO Zagreb 

6a 25 maart 2023 Masters Bremen (heren) GER Bremen 

6b 25 maart 2023 Int. Thüringen Pokal (dames) GER Bad Blankenburg 

7 8/9 april 2023 ECC Teplice CZE Teplice 

8 22/23 april 2023 ECC Strasbourg FRA Strasbourg 
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Na meetmoment 3 (NK -18) wordt door de kernstaf talentontwikkeling een tweede 

selectie gemaakt voor deelname aan ECC’s. Eventueel toegevoegde sporters kunnen in 

dat geval vanaf toernooi 5 deelnemen aan bovenstaande ECC’s.  

 

De toernooien in Bremen (6a) en Bad Blankenburg (6b) worden meegenomen in 

uiteindelijke selecties voor titeltoernooien. Deze zijn echter eveneens voor niet 

geselecteerde sporters beschikbaar voor deelname. Deze sporters kunnen eventueel aan 

de hand van behaalde resultaten en/of getoonde gedragingen worden toegevoegd aan de 

lijst van sporters die kunnen deelnemen aan de ECC in Strasbourg (toernooi 8), alsmede 

aan één van onderstaande keuze ECC’s tot aan het EK -18. Zie hiervoor onderstaande 

tabel.  

 

 

Bovenstaande keuze ECC’s tellen niet mee voor selectie voor titeltoernooien en zijn 

bedoeld voor verdere ontwikkeling van sporters en/of voorbereiding op één van de 

titeltoernooien -18. 

Indien gewenst kunnen sporters deelnemen aan keuze ECC’s in het najaar van 2023 

(oktober/november). Hierover zal later in het traject meer over worden gecommuniceerd 

naar alle centrale coaches. 

 

Na toernooi 8 wordt de selectie voor EK -18 en EYOF vastgesteld. Deze sporters worden 

vervolgens in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een junioren trainingsstage 

in Frankrijk, direct na de EJC in Nanterre. Deelname aan deze stage is niet verplicht.  

De definitieve WK selectie zal worden opgemaakt na het EYOF. 

 

Overige zaken: 

- In alle gevallen geldt dat als een sporter zich niet gedraagt volgens de door de 

JBN gestelde normen en gedragsregels en/of te vaak afwezig is bij regionale en/of 

nationale trainingen, dat diegene van de lijst van (keuze) ECC’s of 

titeltoernooi(en) kan worden verwijderd. 

- Inschrijving voor alle ECC’s wordt gedaan door de JBN. De club/talentpartner is 

zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar het toernooi. De kosten voor 

deelname komen voor eigen rekening van de judoka/club.  

 

  

 Datum Toernooi Land Plaats 

9 20/21 mei 2023 ECC Bielsko-Biala POL Bielsko-Biala 

10 27/28 maart 2023 ECC Coimbra POR Coimbra 
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Selectiecriteria 

Bij het bepalen van de selectie wordt er gekeken naar een aantal vaste criteria. Een 

voorwaarde om in aanmerking te komen voor selectie is deelname aan zowel de 

regionale trainingen als nationale trainingen op Papendal. Er kan alleen worden 

afgeweken van deze voorwaarde indien de kernstaf talentontwikkeling een (groep) 

judoka(’s) nog niet heeft uitgenodigd voor deelname aan de nationale trainingen op 

Papendal. Dit bijvoorbeeld vanwege de jonge leeftijd en/of lage gewichtscategorie van 

bepaalde cadetten. 

 

Indien sporter voldoet aan deze voorwaarde, dan worden de volgende criteria getoetst: 

• Leeftijd en belastbaarheid; 

• Hoe verhoudt het ingevulde talentprofiel van de sporter zich tot het 

ontwikkelstadium zoals beschreven in het MJOP; 

• Behaalde resultaten op de genoemde internationale toernooien. Hierbij speelt het 

deelnemersveld van het toernooi qua kwaliteit en kwantiteit een belangrijke rol.  

Op basis van deze gezamenlijke criteria vormt de kernstaf talentontwikkeling een oordeel 

over de selectie en zal deze formeel worden voorgedragen bij de Directeur Topsport.  

 

Overige voorwaarden voor selectie 

• Deelname aan onderstaande trainingsstages wordt ten zeerste aanbevolen: 

o Masters Bremen (h) / Thüringen Pokal Bad Blankenburg (d)  

o Alle/overige ECC waaraan wordt deelgenomen.  

De kosten voor deze trainingsstages zijn voor eigen rekening.  

• Overstappen naar een ander gewicht in het traject -18 is mogelijk en gaat altijd in 

nauw overleg met de betreffende regiotrainer talentontwikkeling. In overleg met de 

hoofdcoach talentontwikkeling zal worden bepaald of de behaalde resultaten 

meetellen in het nieuwe gewicht. 

• Verzoeken en/of bezwaren in het traject -18 kunnen gericht worden aan de 

betreffende regiotrainer talentontwikkeling en/of de hoofdcoach talentontwikkeling 

Chiel Willems (c.willems@jbn.nl). 

 

Voorwaarden voor uitzending van een judoka naar ECC of titeltoernooi 

Judoka:  

• is lid van de JBN; 

• is geselecteerd door de kernstaf talentontwikkeling; 

• is wedstrijdfit  

• heeft tijdig het juiste wedstrijdgewicht kunnen halen (dit in nauw overleg met de 

betreffende regiotrainer talentontwikkeling)  

• is voldoende aanwezig bij nationale trainingen/regiotrainingen. Zie hiervoor het 

protocol nationale trainingen. 

• heeft de JBN voorzien van een volledig ondertekende NTC-overeenkomst of 

overeenkomst uitzendingen; 

• is bekend met de gedragsregels judoploeg cadetten 

mailto:c.willems@jbn.nl
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• is ingeschreven voor-, en wekelijks deelnemend aan de regionale training van de 

betreffende regio per 01-10-2022; 

• kan een verslag van recente (ondergaan na 01-12-2022) sportkeuring (Basisplus 

Sportmedisch Onderzoek, inclusief longfunctie en rust-ECG) (let op: alleen 

voorafgaande aan titeltoernooi) overleggen; 

• heeft een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking voor geneeskundige 

kosten. 

 

Faciliteiten bij uitzending van judoka’s naar titeltoernooien 

• Reis/verblijf georganiseerd en bekostigd (voor de judoka) door de JBN, afdeling 

topsport; 

• Volledig reizend met de nationale selectie, afwijkend heen- of terugreizen is niet 

mogelijk, tenzij anders aangegeven; 

• Begeleiding door eigen centrale coach. Indien niet beschikbaar wordt in overleg 

gekeken naar een vervangende coach; 

• Basispakket teamkleding van de JBN; 

• Medische begeleiding, tenminste 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 regiotrainer talentontwikkeling.  

• heeft voor iedere sporter die deel mag nemen aan de ECC’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); 

mailto:c.willems@jbn.nl
https://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen
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• Volgt de online voorlichting van de Dopingautoriteit en rond deze met goed gevolg 

af.  

 

N.B. bij het EYOF is coaching door de eigen centrale coach niet mogelijk. Coaching zal 

worden uitgevoerd door twee door de JBN aangewezen coaches. 

N.B.2 vanaf 1 januari 2023 is een IJF level 1 certificaat/diploma verplicht om te kunnen 

fungeren als coach op een IJF World Tour evenement. Hieronder valt onder andere het 

WK -18. 

 

Aanwezigheid bij trainingen  

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

trainingsprogramma van de judoka op de club/bij de talentpartner; 

• De centrale coach van een cadet judoka is regelmatig aanwezig (in judogi op de mat) 

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

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

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

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

• De centrale coach van een cadet 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 is verhinderd 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 van 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) ECC’s, bij titeltoernooien is er altijd een teammanager aanwezig vanuit de 

JBN. Uitzondering op het bovenstaande is alleen mogelijk na toestemming van de 

hoofdcoach talentontwikkeling. 

 

Veel succes in het traject! 

 

Gijs Ronnes, Directeur topsport JBN 

Chiel Willems, hoofdcoach talentontwikkeling 


