Kwalificatietraject cadetten (-18)
Dit kwalificatietraject is specifiek voor judoka’s geboren in 2001, 2002 en 2003 die
uiterlijk 1 december 2017 staan ingeschreven als RTC-judoka. De genoemde
meetmomenten zijn onder voorbehoud van, eventuele organisatorische wijzigingen.
Titeltoernooi
Europees kampioenschap individueel en teams, 28 juni – 1 juli 2018, Sarajevo, Bosnië
en Herzegovina
Meetmomenten traject –18
Aan onderstaande meetmomenten wordt op eigen gelegenheid deelgenomen. De JBN
verzorgt niet de inschrijving, reis, verblijf etc. Zorg er dus voor dat je tijdig bent
ingeschreven!
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Datum
12 november 2017
17 december 2017
13 januari 2018
17/18 februari 2018
24/25 februari 2018
10 maart 2018
23-25 maart 2018
23-25 maart 2018

Toernooi
Internationaal Residentie Toernooi -17
Topjudotoernooi Haarlemmermeer -17
Dutch Open Espoir -18
Districtskampioenschap -18
Districtskampioenschap -18
Nederlands kampioenschap -18
Masters Bremen -18 (h)
International Thüringen Cup -181 (d)

Land
NED
NED
NED
NED
NED
NED
GER
GER

Plaats
Den Haag
Hoofddorp
Eindhoven

Tilburg
Bremen
Bad Blankenburg

Na het vierde meetmoment (NK -18) wordt door de vier RTC trainer/coaches een
selectie gemaakt voor meetmomenten 5b t/m 7.
Aan onderstaande meetmomenten nemen geselecteerde judoka’s op eigen kosten deel.
Een voorwaarde voor selectie is deelname aan zowel de RTC als nationale trainingen.
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Datum
7-8 april 2018
21-22 april 2018
5-6 mei 2018

Toernooi
European Cadet Cup + TC
European Cadet Cup + TC
European Cadet Cup + TC

Land
GER
CZE
ROU

Plaats
Berlijn
Teplice
Cluj-Napoca

Na meetmoment 7 wordt de selectie vastgesteld voor meetmoment 8.

Selectiecriteria
Na bovenstaande meetmomenten wordt de selectie voor de EK -18 vastgesteld. De
beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de nationale selectie voor EK -18 ligt bij de
directeur topsport en de hoofdcoach, op voordracht van de RTC trainer/coaches.

Op de International Thüringen Cup in Bad Blankenburg mogen maximaal 4 judoka’s per
gewicht of 36 judoka’s in totaal per leeftijdsklasse deelnemen. De selectie zal gebaseerd
worden op resultaten ECC in 2016 en toernooien 1 t/m 4.
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De voordracht zal in eerste instantie getoetst worden op basis van de behaalde
resultaten op de genoemde meetmomenten, waarbij het deelnemersveld van het
toernooi qua kwaliteit en kwantiteit een belangrijke rol speelt. Als prestatiecriterium
voor de EK -18 wordt minimaal één medaille op één van de internationale
meetmomenten gehanteerd.
Indien meer of minder judoka’s aan het prestatiecriterium voldoen dan dat er
beschikbare plaatsen zijn in de selectie of gewichtsklasse dan dragen de RTC-coaches
hun selectie voor op basis van kennis en kunde, waarbij ook de eventueel behaalde
medailles op de titeltoernooien en ECC in 2017 een rol kunnen spelen. Daarnaast
worden aspecten als internationale wedstrijdervaring, mate van progressie, fysieke
gesteldheid, toekomstperspectief, aanwezigheid nationale trainingen/RTC-trainingen
e.d. gewogen om tot een beslissing te komen.
Overige uitgangspunten:
 Voor de potentiële selectie voor de EK -18 geldt dat zij voor 01-12-2017 de naam
van de centrale coach moeten hebben doorgegeven (zie bijlage 1).
 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) en de aanwezigheid bij nationale trainingen/RTC-trainingen.
Zie bijlage 2 voor het protocol nationale trainingen.
 Deelname aan onderstaande trainingsstage is verplicht:
o Papendal (17-20 mei 2018)
 Deelname aan onderstaande trainingsstages wordt aanbevolen:
o Rotterdam (27-30 december 2017)
o Eindhoven (15-17 januari 2018)
o Bremen/Bad Blankenburg en alle ECC.
 Op indicatie kan in traject -18 overgestapt worden naar een ander gewicht. Dit kan
tot uiterlijk 15 april, in overleg met de medische staf (topsport@jbn.nl) en RTC
trainer/coach. In overleg met de RTC trainer/coach zal worden bekeken of de
behaalde resultaten meetellen in het nieuwe gewicht.
 Verzoeken, bezwaren in het traject -18 kunnen gericht worden aan topsport@jbn.nl.
Voorwaarde voor uitzending2 van een judoka
 Lid van de JBN;
 Geselecteerd door de NTC/RTC coaches;
 Getekende overeenkomst sporter/bond;
 Ingeschreven voor en deelnemen aan RTC-trainingen per 12-11-2017;
 Present op nationale trainingen;
 Verslag van recente (ondergaan na 01-12-2017) sportkeuring (Basisplus
Sportmedisch Onderzoek, inclusief longfunctie en rust-ECG);
 Zorgverzekering, ook geldig in buitenland.
Faciliteiten bij uitzending van nationale selectie3
 Reis/verblijf georganiseerd door de JBN, afdeling topsport;
 Volledig reizend met de nationale selectie, afwijkend heen- of terugreizen is niet
mogelijk;
 Begeleiding door eigen centrale coach (indien niet beschikbaar wordt in overleg
gekeken naar een vervangende (RTC-)coach;
 Teamkleding van de JBN;
 Medische begeleiding, tenminste fysiotherapeut;
 Reisverzekering (met eigen risico van € 25) en beperkte
aansprakelijkheidsverzekering.
2
3

Deze voorwaarden gelden voor deelname aan alle ECC en EK -18.
Deze faciliteiten zijn beschikbaar bij deelname aan de EK-18
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Centrale coach
Om als centrale coach te mogen coachen op de EK -18 moet hij/zij voldoen aan de
coachregels, te downloaden vanaf de website en voldoen aan de onderstaande
aanwezigheidsplicht.
Aanwezigheidsplicht bij wedstrijden
De centrale coach van een cadet judoka (-18) dient bij alle meetmomenten aanwezig te
zijn voordat hij/zij op de EK -18 kan fungeren als centrale coach.
Aanwezigheidsplicht bij trainingen en trainingsstages
 De centrale coach van een cadet judoka is aanwezig bij het trainingsprogramma van
de judoka op de club.
 De centrale coach van een cadet judoka is 2x per maand aanwezig (in judogi op de
mat) bij de RTC-training van de judoka.
 De centrale coach van een cadet judoka is 1x per maand aanwezig (in judogi op de
mat) bij de nationale training van de judoka op Papendal.
 De centrale coach van een cadet judoka is vanaf het moment dat de selectie is
bepaald voor een EK (in judogi op de mat) iedere week aanwezig bij alle de RTCtraining van de judoka.
 De centrale coach van een cadet judoka is vanaf het moment dat de selectie is
bepaald voor een EK 2x per maand aanwezig (in judogi op de mat) bij de nationale
training van de judoka op Papendal.
 De centrale coach van een cadet judoka is altijd (in judogi op de mat) aanwezig bij
de verplichte trainingsstages/weekendtrainingen van de judoka in binnen- en
buitenland.
Indien aan bovenstaande minimale aanwezigheidsplicht niet wordt voldaan kan het
managementteam topsport, op advies van de RTC trainer/coaches, besluiten om de
betreffende coach niet uit te zenden met de nationale selectie.
Veel succes in je traject!
Directeur topsport
Hoofdcoach NTC
NTC trainer/coaches
RTC trainer/coaches
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Bijlage 1: Centrale coach verklaring
Traject -18 2018
Vermeld per centrale coach alle namen van de judoka’s waarvan u denkt dat die kans
maken op uitzending door de JBN, en waarvan u als de centrale coach fungeert tijdens
de meetmomenten. Ook als u van alle judoka’s centrale coach bent, graag alles
invullen. Stuur deze verklaring in vóór 1 december 2017 naar topsport@jbn.nl. De
centrale coachregels zijn te downloaden via:
Naam centrale coach:
Club:
E-mail centrale coach:
Naam judoka:

Geboortedatum:

E-mailadres:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Indien u al over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) beschikt, dan graag
meesturen!
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Bijlage 2: Protocol nationale trainingen
Deelname aan nationale trainingen is voor de judoka verplicht om opgenomen te
kunnen worden in de nationale selectie voor een uitzending.
1. De presentie van een nationale training wordt opgenomen door een NTC
trainer/coach. De presentielijsten worden iedere week bijgehouden door de afdeling
topsport.
2. De judoka meldt voor de nationale training af via de e-mail bij de afdeling topsport
(topsport@jbn.nl), de eigen centrale coach en in geval van blessure ook bij de
medische staf (topsport@jbn.nl).
3. De judoka geeft bij de afmelding van nationale training een reden op:
a. Blessure met de omschrijving en de verwachting wanneer er weer kan worden
deelgenomen aan de training;
b. Rust of vakantie met de duur van de rust/vakantie;
c. Studie, school of examen;
d. Toernooi met omschrijving welk toernooi;
e. Training met omschrijving welk trainingsstage.
4. De judoka en de eigen centrale coach ontvangen een e-mail van de JBN indien de
judoka meer dan twee keer afwezig is geweest in één maand zonder zich af te
melden.
5. De JBN zal met de judoka en de eigen centrale coach een gesprek aangaan waarbij
de mogelijkheid bestaat dat de judoka een officiële waarschuwing krijgt omdat de
judoka te vaak afwezig is geweest in één maand zonder legitieme reden.
6. Bij herhaling van punt 5 zal de judoka uitgesloten worden van opname in de
nationale selectie voor een uitzending.
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