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Definities
 Atletencommissie judo (ACJ): de Atletencommissie Judo bestaat uit minimaal drie en
maximaal vijf personen. Als lid van de commissie komen in aanmerking de judoka die
nu deel uitmaken of in het verleden deel hebben uitgemaakt van de nationale selecties, met een maximum van één oud-topjudoka.
 BondsVademecum: bundeling van statuten en reglementen en andere bijzonderheden.
 Cadetten: judoka met de leeftijd onder de 18 jaar.
 Centrale coach: Judoleraar-B of daaraan gelijkgestelde, lid van de JBN die door een
judoka is aangezocht hem te begeleiden.
 Coördinator topsport: de coördinator topsport van de JBN of diens aangewezen vertegenwoordiger.
 Development coach: de trainer/coach die een overeenkomst met de JBN heeft afgesloten en die de deelnemers aan het topsportprogramma en/of de leden van de nationale
selectie onder de 18 jaar traint en/of coacht. De development coaches zijn verantwoordelijk voor de cadettenprogramma’s.
 Development team: team bestaande uit de directeur topsport, de development coaches en de coördinator topsport.
 Directieteam: de algemeen directeur en de directeur topsport.
 EJU: European Judo Union.
 Gelijkgesteld diploma judoleraar: een diploma Judoleraar-B van vóór 2007 alsmede
het (oude) diploma Leraar Jiu-Jitsu en Judo.
 Goed sportbestuur: nota ‘Goed sportbestuur’ van NOC* NSF met aanbevelingen vervat
in 13 punten.
 IJF: International Judo Federation.
 Judo Topsport Steunpunt (JTS): door de JBN aangewezen gefaciliteerd(e) trainingslocatie(s)
 JBN: Judo Bond Nederland.
 JBN begeleidingsteam: het begeleidingsteam bij evenementen bestaande uit:
één of meer door de JBN aangestelde coaches,
één of meer door de JBN aangestelde medische verzorgers,
eventueel één of meer centrale coaches in het kwalificatietraject van de neosenioren, junioren, cadetten.
 Junioren: judoka met de leeftijd onder de 21 jaar.
 Kernploeg: een groep geselecteerde judoka die in aanmerking komen voor uitzending
met de nationale selectie en die voldoen aan de selectiecriteria zoals opgesteld in de
kwalificatietrajecten.
 Kernploegovereenkomst: overeenkomst tussen de JBN en de judoka om hun beider
verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen binnen het kader van het topsportprogramma vast te leggen en daarmee te verduidelijken.
 Kwalificatietrajecten: door de JBN gehanteerde en bekend gemaakte uitgangspunten
en voorwaarden opgenomen in een overzicht inclusief sjablonen met prestatie-eisen,
waarvan de meest recente versie is gepubliceerd op de website van de JBN
(www.jbn.nl). Op basis hiervan beoordeelt en beslist de JBN of een judoka zich heeft
gekwalificeerd voor een titeltoernooi.
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 Managementteam topsport (MT): het managementteam topsport bestaat uit de directeur topsport, de Olympic coaches en de coördinator topsport.
 (Meerjaren)beleid (deel topsport): het door de bondsraad voor vier jaar (Olympische
cyclus) vastgestelde meerjarenbeleidsplan deel topsport en de daaruit door de bondsraad vastgestelde jaarplannen.
 Meetmoment: toernooi opgenomen in een kwalificatietraject, dat geldt als selectiemoment voor een titeltoernooi.
 Neo-senioren: judoka met de leeftijd onder de 23 jaar.
 NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.
 Olympic coach: de trainer/coach die een overeenkomst met de JBN heeft afgesloten
en de deelnemers aan het topsportprogramma en/of de leden van de nationale selectie senioren traint en/of coacht. De Olympic coaches zijn verantwoordelijk voor de seniorenprogramma’s.
 Portefeuillehouder topsport: het lid van het bondsbestuur dat verantwoordelijk is voor
de portefeuille topsport.
 Pre-Olympic coach: de trainer/coach die een overeenkomst met de JBN heeft afgesloten en de deelnemers aan het topsportprogramma en/of de leden van de nationale selectie neo-senioren en junioren traint en/of coacht. De pre-Olympic coaches zijn verantwoordelijk voor de juniorenprogramma’s.
 Pre-Olympic team topsport: team bestaande uit de directeur topsport, de Olympic
coaches, de pre-Oympic coaches en de coördinator topsport.
 Technische staf (TS): Olympic coaches, pre-Olympic coaches, development coaches,
de directeur topsport en de coördinator topsport. Desgewenst kunnen experts worden
toegevoegd aan de TS.
 Titeltoernooien: eindtoernooien benoemd in de kwalificatietrajecten zoals Olympische/Europese Spelen, Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en/of
het Wereld/Europees Jeugd Olympisch Festival.
 Topsportprogramma: het topsportprogramma van de JBN, goedgekeurd door
NOC*NSF, dat is ingesteld om het topsportonderdeel judo dames/judo heren te promoten. De judoka neemt deel met als doel het winnen van medailles.

Artikel 1 - Inleiding
1.

2.

3.

Het topsportreglement heeft tot doel een nadere uitwerking te geven aan het topsportbeleid van de JBN. Ook geeft het topsportreglement inzicht in de wijze waarop
de organisatie en de selectieprocedures binnen de JBN zijn verankerd.
In lijn met de aanbevelingen van de “Gedragscode Goed sportbestuur” van NOC*NSF
draagt de JBN zorg voor een topsportreglement. Voor de organisatie, onze leden, de
subsidiegevers en de buitenwereld streven we maximale transparantie na. Een topsportreglement bevordert de specifieke belangen en verheldert de complexiteit van
de topsport.
Het topsportreglement van de JBN is gebaseerd op:

de regelgeving van de JBN,

het door de bondsraad vastgestelde meerjarenbeleidsplan (deel topsport),

de kwalificatietrajecten,

de kernploegovereenkomst,
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eventuele van toepassing zijnde aanvullende besluiten van de bondsraad en
de aanbevelingen van de NOC*NSF notitie “Gedragscode goed sportbestuur”.

Artikel 2 - Doelstelling en uitgangspunten
2.1 De topsportkeuze
Het bedrijven van topsport vraagt van alle bij de prestaties betrokken partijen een dominante keuze voor het willen behalen van een maximale prestatie. Alleen nadat deze keuze wordt gemaakt, kan op het hoogste niveau worden gepresteerd. Bij alle beslissingen
die de JBN met betrekking tot de topsport neemt, zowel beleidsmatig als specifiek met
betrekking tot bijvoorbeeld een individuele atleet, is deze topsportkeuze het uitgangspunt.
2.2 Doelstelling
De doelstelling voor het topsportbeleid van de JBN is het behalen van het hoogst mogelijke resultaat op de titeltoernooien. De JBN kiest in alle gevallen voor de optie die, gelet
op resultaten tot nu toe, de inschatting van de toekomstige resultaten en de specifieke
omstandigheden van het moment, naar zijn verwachting het hoogst mogelijke resultaat
oplevert.
2.3 Resultaat
Het resultaat dat door de bondsraad voor vier jaar (Olympische cyclus) is vastgesteld in
het meerjarenbeleidsplan deel topsport en de daaruit door de bondsraad vastgestelde
jaarplannen.

Artikel 3 - Partijen betrokken bij de topsport
3.1 Bondsbestuur
Het bondsbestuur is binnen de door de bondsraad geformuleerde beleidskaders, eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het te voeren beleid en het controleren van het
proces en de resultaten van de uitvoering van het beleid met betrekking tot de topsport.
3.2 Portefeuillehouder topsport
1.
2.
3.

4.

De voortgang van het topsportbeleid wordt bewaakt door het lid van het bondsbestuur met de portefeuilletopsport.
Vanuit het bondsbestuur is de portefeuillehouder topsport verantwoordelijk voor het
aandachtsgebied topsport.
De portefeuillehouder topsport heeft de gedelegeerde bevoegdheid om binnen het
aandachtsgebied van de topsport, in gevallen waarover het bondsbestuur tot op dat
moment geen beleid heeft geformuleerd en die vragen om een besluit op zodanige
termijn dat het niet mogelijk is het bondsbestuur via een vergadering of op een andere wijze te raadplegen, een besluit namens het bondsbestuur te nemen. Indien
nodig kan het bondsbestuur het toekomstige beleid met betrekking tot deze situatie
alsnog op een later tijdstip vaststellen.
De portefeuillehouder topsport en directeur topsport hebben maandelijks overleg om
de voortgang van het topsportbeleid door te spreken. De directeur topsport stemt
met portefeuillehouder topsport de strategie van het topsportbeleid af.
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3.3 Directeur topsport
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

De directeur topsport wordt aangesteld door de algemeen directeur, na afstemming
met het bondsbestuur.
De directeur topsport is lid van het directieteam.
De directeur topsport is (eigenstandig) verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten van de bondsraad en het bondsbestuur die betrekking hebben op topsport.
De directeur topsport is (eigenstandig) verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van het (meerjaren)beleid (deel topsport) met betrekking tot
de strategie en de toekomst van de JBN.
De directeur topsport is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming van
de topsportprogramma’s.
De directeur topsport rapporteert aan de algemeen directeur
De directeur topsport geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie topsport (bureau en
technische staf) en is de schakel tussen coaches en sporters enerzijds en het bondsbestuur en/of algemeen directeur anderzijds.

3.4 Coördinator topsport
De coördinator topsport draagt (mede) zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van het meest actuele (meerjaren)beleid (deel topsport) van de JBN. De coördinator topsport rapporteert aan de directeur topsport.
3.5 Technische staf
1.
2.
3.

De TS is medeverantwoordelijk voor het op- en bijstellen, uitvoeren en evalueren
van het meest actuele (meerjaren)beleid (deel topsport) en de kwalificatietrajecten.
Tweemaal per jaar, of zoveel vaker indien nodig, komt de TS bijeen om de voortgang
van de programma’s gezamenlijk te bespreken.
Het MT komt frequent bijeen om de strategie te bepalen. De overige teams komen
frequent bijeen om de kwalificatietrajecten te bespreken.

3.6 Centrale coach
1.

2.

3.

Een judoka kan in het kwalificatietraject cadetten, junioren en neo-senioren bij toetreding tot de kernploeg aangeven dat zij of hij gebruik wil maken van de begeleiding door een centrale coach. Hiertoe dient zij of hij een aanvullende verklaring bij
de op te stellen overeenkomst te voegen.
De centrale coach dient deze aanvullende verklaring mee te ondertekenen en dient
daarnaast aan de volgende basiseisen te voldoen:

lid te zijn van de JBN,

in het bezit te zijn van minimaal diploma Judotrainer/Coach B (JBN leerkracht
niveau 4) of een daaraan gelijkgesteld diploma en in het bezit te zijn van een
geldige coachlicentie,

in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan
twee jaar na de datum van afgifte en

te voldoen aan de centrale coacheisen zoals opgesteld in de kwalificatietrajecten.
Het bondsbestuur kan op voorstel van de TS op ieder moment besluiten deze basiseisen aan te vullen of te wijzigen.
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3.7 Atletencommissie Judo (ACJ)
De ACJ van de JBN vertegenwoordigt binnen de JBN de topsporters in de nationale selecties en de sporters die de sport op topniveau beoefenen. Voor de taken en bevoegdheden
van de ACJ wordt verwezen naar hetgeen is vastgelegd in het reglement van de ACJ
(hoofdstuk 2.09 van het BondsVademecum).

Artikel 4 - Nationale selectie
4.1 Algemeen
1.
2.
3.

Het individuele topsporttraject van een senior judoka wordt uitgevoerd in het aangewezen Judo Topsport Steunpunt (JTS).
De judoka dient zich in woord en gedrag als een waardig lid van de nationale selectie
op te stellen.
De judoka informeert zijn coach en de bondsarts persoonlijk en zo snel als mogelijk,
maar zeker vijf dagen voor vertrek, bij gezondheidsproblemen, wijzigingen in gewicht en verhindering, voor zover deze van invloed kunnen zijn op inzet en resultaten bij trainingen en wedstrijden.

4.2 Kernploeg
1.
2.

De directeur topsport kan besluiten één of meerdere kernploegen in te stellen.
Een kernploeg staat onder leiding van een door de directeur topsport aangestelde
coach.

4.3 Kernploegovereenkomst
Om in aanmerking te komen voor uitzending dient een judoka die deel uitmaakt van een
nationale selectie voor vertrek een kernploegovereenkomst met de JBN gesloten te hebben.
4.4 JBN Begeleidingsteam
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Het MT kan ervoor kiezen de judoka tijdens internationale evenementen te laten begeleiden door het JBN Begeleidingsteam.
Het JBN Begeleidingsteam wordt geleid door een teammanager. De JBN kan hiervoor
een extra persoon aan het team toevoegen of één van de andere leden van het team
daarvoor aanwijzen. De teammanager treedt op als sporttechnisch coördinator ter
plekke. Zij of hij stelt de uit te voeren werkzaamheden vast en deelt de leden van
het JBN Begeleidingsteam in bij deze werkzaamheden.
De judoka heeft tijdens een internationaal kampioenschap of een internationaal toernooi recht op medische begeleiding en sporttechnische begeleiding vanuit de JBN.
Bij teamwedstrijden in JBN-verband fungeert de verantwoordelijke JBN-coach als begeleider.
De judoka kan zich als lid van een nationale seniorenselectie alleen laten begeleiden
door een Olympic coach en/of pre-Olympic coach.
De judoka kan zich als lid van nationale selectie neo-senioren/ junioren/cadetten
door een pre-Olympic of een door de JBN geaccepteerde centrale coach laten begeleiden.
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7.

Een centrale coach wordt opgenomen het JBN Begeleidingsteam voor een evenement
wanneer hij heeft voldaan aan de centrale coachregels zoals opgesteld in de kwalificatietrajecten.

4.5 Titeltoernooien
1.

2.
3.

4.
5.

Het recht op deelname aan titeltoernooien wordt verkregen op basis van de hiervoor
geldende selectieregels binnen de JBN, de EJU, de IJF en NOC*NSF, ieder voor zover
van toepassing bij het betreffende evenement.
De selectieregels binnen de JBN worden in november/december voorafgaand aan het
seizoen gepubliceerd in de kwalificatietrajecten.
De nationale selectie voor een meetmoment in het cadetten- of junioren kwalificatietraject wordt vastgesteld door de directeur topsport, op voordracht van de coaches
van het betreffende kwalificatietraject. Te weten de development coaches voor het
cadettentraject en de pre-Olympic coaches voor de junioren.
De nationale selectie voor een meetmoment in het neo-senioren en senioren traject
wordt vastgesteld door het MT, op voordracht van de pre-Olympic coaches.
De nationale selectie voor een titeltoernooi wordt vastgesteld door de portefeuillehouder topsport vanuit een gedelegeerde bevoegdheid van het bondsbestuur, op
voordracht van de directeur topsport.

Artikel 5 - Kleding
1.
2.

De geldende internationale en nationale reglementen ten aanzien van kledingvoorschriften (judogi) en reclame-uitingen zijn leidend.
Leden van de nationale selectie zijn verplicht, indien beschikbaar, de wedstrijd- en/of
teamkleding van de JBN bondssponsor te dragen.

Artikel 6 - Slotbepalingen
1.
2.

Ten aanzien van wijziging of aanvulling van dit reglement beslist het bondsbestuur.
In situaties die niet in dit reglement beschreven zijn of situaties waar de bepalingen
van dit reglement niet de gewenste duidelijkheid bieden beslist de directeur topsport
via de gedelegeerde bevoegdheid van het bondsbestuur.
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