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I.

Inleiding
De Vlaamse Judofederatie wil in haar topsportschool potentieel talent opleiden tot topsporters.
Nergens in Vlaanderen zijn er voor het judo betere mogelijkheden om topjudo en studie te
combineren. Bovendien beschouwen we het trainingscentrum Antwerpen – dat gekoppeld is
aan de topsportschool – als trainingsbasis voor onze senioren en opkomende elites. Het is met
deze gecombineerde werking dan ook de finaliteit van de VJF om judoka’s te vormen die een
top-acht plaats op de Olympische Spelen kunnen behalen.
Hoe langer de topsportschool en de verzameling van talenten in deze school bestaat, des te
beter kunnen we het talent inschatten dat zich aanbiedt. Het ontwikkelen van talent tot
topjudoka is van heel wat interne en externe factoren afhankelijk. De uitbreiding van de
talentenwerking naar de regio’s biedt ons dan ook een uitstekend middel om talenten vroeger
te detecteren en langer te begeleiden.
Ook in 2016 – 2017 is het ons doel om de judotalenten in Vlaanderen te detecteren en hen een
optimale begeleiding en omkadering aan te bieden in de topsportschool en daarbuiten. De
detectie zal hoofdzakelijk via de talentenwerking verlopen.
In dit dossier worden de verschillende competenties, doelstellingen en evaluatiemethoden
verduidelijkt die wij zullen hanteren in functie van doorstroom en instroom in het schooljaar
2016 – 2017.
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II.

Generieke voorwaarden

Om zich kandidaat te kunnen stellen voor het verkrijgen van een topsportstatuut A of B, dient de
kandidaat-leerling/topsporter vóór datum van 1/9/2016 te voldoen aan 3 generieke voorwaarden:
 Lid zijn van een club aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie
 In aanmerking komen voor de nationale Belgische selectie voor deelname aan internationale
(landen)competities, m.a.w. Belg zijn of de naturalisatieprocedure opgestart hebben
 Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend
medisch keuringscentrum

III.

Doelstellingen en eindcompetentiestopsportschool:
A. Eindcompetenties tweede graad
De eindcompetenties tweede graad zijn de competenties waarover de leerling/topsporter dient te
beschikken wanneer hij/zij uitstroomt uit het tweede jaar van de tweede graad of met andere
woorden uit het vierde jaar secundair onderwijs (indien op leeftijd).
Op het einde van de tweede graad is de leerling/topsporter een tweedejaars judoka U18. Dit wil
zeggen dat de judoka over een competentieprofiel moet beschikken dat gelijk is aan dat van een
internationale judoka U18.
In deze graad opteren we om geen begrenzing te stellen voor wat betreft het aantal judoka’s dat per
gewichtsklasse dat kan instappen.
Prestatie

Fysiek

Technisch –
tactisch
Mentaal

1. Een judoka moet in het 4e jaar secundair onderwijs in staat zijn om op de
selectienorm (zie bijlage excelfile) te behalen op de door de federatie
geselecteerde wedstrijden categorie A of EJU wedstrijden. De lijst van
tornooien wordt uiterlijk 30 september 2016 bekend gemaakt op de website
www.vjf.be.
2. Een judoka moet in het 4e jaar secundair onderwijs op fysiek vlak algemeen
progressie gemaakt hebben ten opzichte van het moment waarop hij/zij
ingestapt is in de topsportwerking van de VJF. Deze progressie kadert ook in
de algemene ontwikkelingslijn richting finaliteit.
3. Een judoka moet in het 4e jaar secundair onderwijs op geregelde basis
aantonen dat hij/zij over voldoende technische en tactische vaardigheden
beschikt.
4. Een judoka moet in het 4e jaar secundair onderwijs beseffen wat topsport is
en moet hier op verschillende vlakken (mentaal, zorg dragen voor eigen
lichaam, sociaal, …) mee kunnen omgaan.

B. Eindcompetenties derde graad
De eindcompetenties derde graad zijn de competenties waarover de leerling/topsporter dient te
beschikken wanneer hij/zij uitstroomt uit het tweede jaar van de derde graad of met andere
woorden uit het zesde jaar secundair onderwijs (indien op leeftijd).
Op het einde van de derde graad is de leerling een eerstejaarsjudoka U21 (judoka’s die 18, 19 en 20
jaar worden). Dit wil zeggen dat de judoka over een competentieprofiel moet beschikken dat gelijk
is aan dat van een internationale judoka U21 die kan doorstromen volgens de ontwikkelingslijn naar
de finaliteit bij de senioren.
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Ook in deze graad opteren we om geen begrenzing te stellen voor wat betreft het aantal judoka’s
dat per gewichtsklasse dat kan instappen.
Prestatie

1. Een judoka moet in het 6e jaar secundair onderwijs op internationaal niveau

Fysiek

2.

Technisch –
tactisch

3.
4.

Mentaal

IV.

5.

op een A tornooi één medaille behalen of 2x binnen de top 5 eindigen. De lijst
van tornooien wordt uiterlijk 30 september 2016 bekend gemaakt op de
website www.vjf.be.
Een judoka moet in het 6e jaar secundair onderwijs op fysiek vlak algemeen
progressie gemaakt hebben ten opzichte van de voorbije jaren.
Een judoka moet in het 6e jaar secundair onderwijs op geregelde basis
aantonen dat hij/zij over voldoende technische en tactische vaardigheden
beschikt.
Een judoka die uitstroomt uit het 6e jaar secundair onderwijs heeft zijn
zwarte gordel behaald. Hieruit blijkt dat hij/zij de nodige basis kennis heeft
om zich ook op technisch vlak verder te vervolmaken.
Een judoka moet in het 6e jaar secundair onderwijs absoluut topsporter
willen worden en de topsportontwikkeling verder zetten nadat hij/zij is
uitgestroomd. Hij/zij is bereid de leef– en studieomgeving volledig in te
richten volgens de noden van de topsport.

Selectieprocedure instroom en doorstroom
topsportschool
A. De talentenwerking als detectiebron voor judotalent
Talenten van 11 tot en met 14 jaar worden opgemerkt tijdens de verschillende trainingsmomenten
van de talentenwerking. In elke regio vinden wekelijks enkele open trainingen plaats waar onze
jeugdtrainers topsport kwaliteitsvolle trainingen geven. De judoka’s kunnen zich hier in de kijker
vechten. De jeugdtrainers topsport kunnen hen wekelijks opvolgen en begeleiden. De
geïnteresseerde judoka’s kunnen zich inschrijven voor de ministages en trainingsdagen die
doorheen het jaar worden georganiseerd. Deze judoka’s kunnen tevens deelnemen aan de
selectieprocedure voor een mogelijke instap in de topsportschool.

B. Selectieprocedure instroom topsportschool
FASE I (september 2016 – januari 2017)
1. Eénmaal per week deelnemen aan de talententrainingen en regionale trainingen van de
Vlaamse Judofederatie waar de judoka’s opgemerkt worden.
2. Behoren tot de preselectie die door de jeugdtrainers topsport wordt opgesteld op basis van
wedstrijdresultaten en observaties van de judoka’s tijdens de talententrainingen en regionale
trainingen.
FASE II (februari – april 2017)
3. Deelnemen aan de detectietesten van VJF. Tijdens deze detectietesten wordt via een
vragenlijst gepolst naar de interesse voor instap in de topsportschool bij judoka’s en ouders.
4. Deelnemen aan de trainingsdag (april 2017).
FASE III (april – mei 2017)
5. Deelname aan de Paasstage waar de judoka’s die geïnteresseerd zijn in de topsportschool
worden geobserveerd door minimaal 3 VJF-trainers (waarvan minimaal één jeugdtrainer
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topsport). Eindevaluatie van de judoka’s gebeurt aan de hand van de vooropgestelde criteria
(zie hoofdstuk V).
FASE IV (mei – juni 2017)
6. Intakegesprek met ouders (en coach).
7. Uitnodiging en deelname aan de medische testen.
8. Definitief advies van de selectiecommissie VJF:
 Bij positief advies, voordracht aan de gemende selectiecommissie van het
Topsportconvenant (Bloso, BOIC en VSF) tot het bekomen van een topsportstatuut,
noodzakelijk voor de instroom in de topsportschool.
 Bij negatief advies, bekendmaking van de niet-voordracht van de kandidaatleerling/topsporter via een brief aan de ouders.

C. Selectieprocedure doorstroom topsportschool
FASE I (September 2016 – april 2017)
1. Meermaals per week deelnemen aan de talententrainingen en regionale trainingen van de
Vlaamse Judofederatie waar de judoka’s opgemerkt worden.
2. Tussentijdse evaluaties gebeuren minstens driemaal per jaar en zijn gebaseerd op de
informatie die verzameld wordt doorheen het jaar door de lesgevers topsportschool.
FASE II (mei – september 2017)
3. Eindevaluatie van de judoka’s gebeurt aan de hand van de vooropgestelde criteria (zie
hoofdstuk V).
4. Definitief advies van de selectiecommissie VJF:
 Bij positief advies, voordracht aan de gemende selectiecommissie van het
Topsportconvenant (Bloso, BOIC en VSF) tot het bekomen van een

topsportstatuut, noodzakelijk voor de instroom in de topsportschool.
 Bij negatief advies, bekendmaking van de niet-voordracht van de kandidaatleerling/topsporter via een brief aan de ouders.
5. Uitnodiging en deelname aan de medische testen.

V.

Selectiecriteria voor het bekomen van een topsportstatuut

De sportcommissie van de VJF zal de judoka’s evalueren op het einde van het lopende schooljaar. De
evaluaties zijn gebaseerd op de informatie die verzameld wordt doorheen het jaar. Leerlingen die van de
sportcommissie op het einde van het schooljaar een positief advies krijgen (positief advies op basis van
de verschillende selectiecriteria prestaties, technisch - tactisch, fysiek-conditioneel) worden voorgesteld
aan de gemende selectiecommissie van het Topsportconvenant (BLOSO, BOIC en VSF) tot het bekomen
van een topsportstatuut, noodzakelijk voor de instroom in de topsportschool.
Judoka’s die niet weerhouden zijn door de sportcommissie voor instroom in de topsportschool of voor
doorstroom naar het volgende schooljaar worden per brief op de hoogte gebracht van deze beslissing.
Voor het bekomen van een positief advies, dient de judoka een totaalscore (op 100) te realiseren
volgens geboortejaar :
 Geboortejaar 2002 (14 jaar): 65%
 Geboortejaar 2001 (15 jaar): 66%
 Geboortejaar 2000 (16 jaar): 68%
 Geboortejaar 1999 en ouder (17 jaar en ouder): 70%
Het evaluatieformulier wordt in bijlage (Excel-document) weergegeven.
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A. Beoordeling o.b.v. een testprotocol (score op 50)
De judoka’s zullen beoordeeld worden door tenminste drie experts, die bij voorkeur verbonden zijn
aan de werking van de topsportschool. De experts worden aangeduid door de coördinator topsport
of HPM. Deze experts dienen minimaal te beschikken over een sportspecifiek diploma trainer A of B
en minimaal twee jaar internationale ervaring te hebben met wedstrijdjudo en het begeleiden van
judoka’s op internationaal niveau. Deze ervaring kan zowel in clubverband of in federatieverband
opgedaan zijn.
De definitieve eindscore voor het testprotocol (score op 50) wordt bepaald door de berekening van
een gemiddelde score per vaardigheid door alle betrokken evaluatoren. De beoordeling voor het
testprotocol gebeurt via een lineaire scoretoekenning, waarbij de reeds verworven competenties
worden vergeleken en beoordeeld met de eindcompetenties van de topsportschool. Door deze
lineaire scoretoekenning ligt de norm voor een instapper op 14-jarige leeftijd lager dan voor een
uitstromer op 18-jarige leeftijd:

technische vaardigheden
tactische vaardigheden
conditionele vaardigheden
mentale vaardigheden
Totaal

2002
(14 jaar)
8,5/15
8,5/15
6,5/10
6,5/10
30/50

2001
(15 jaar)
9,0/15
9,0/15
6,5/10
6,5/10
31/50

2000
(16 jaar)
9,5/15
9,5/15
7,0/10
7,0/10
33/50

1999 e.v.
(17 jaar e.v.)
10,5/15
10,5/15
7,0/10
7,0/10
35/50

B. Beoordeling o.b.v. sportieve prestaties (score op 50)
De judoka’s dienen in het (af)lopende schooljaar een sportieve prestatiedoelstelling te behalen, die
in lijn ligt met de doelstellingen en eindcompetenties van de topsportschool. De sportieve prestaties
van de judoka’s worden beoordeeld via een 11-point-likert-scale, met een maximumscore van 50
punten.
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De lijst van selectietornooien wordt uiterlijk 30 september 2015 bekend gemaakt op de
website www.vjf.be en als bijlage in het selectiereglement opgenomen.
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VI.

Beroepsprocedure

Judoka’s kunnen tegen de beslissing van de sportcommissie om de judoka niet voor te dragen aan de
gemengde selectiecommissie voor wat betreft instroom of doorstroom beroep aantekenen bij de
tuchtcommissie van de Vlaamse Judofederatie.
De judoka’s die niet weerhouden worden voor instroom of doorstroom in de topsportschool worden
hierover per brief verwittigd. Het beroep tegen de beslissing van de sportcommissie om de judoka niet
voor te dragen aan de gemengde selectiecommissie voor wat betreft instroom en doorstroom in de
topsportschool dient via een verklarend schrijven en binnen de 10 werkdagen na het officieel bericht
van de sportcommissie overgemaakt te worden aan de tuchtcommissie van de Vlaamse Judofederatie.
Het aangetekend schrijven dient gericht te worden aan:
VJF - Tuchtcommissie
Lange Akker 10
9240 Zele

Tevens dient een bedrag van 200€ (administratieve kosten) overgeschreven te worden op volgend
rekeningnummer
DEXIA BANK
IBAN : BE07 7805 7735 9066
BIC : GKCCBEBB
De judoka zal uitgenodigd worden door de tuchtcommissie. De leden van deze commissie zullen het
beroep behandelen en ten laatste tien dagen na dit onderhoud een beslissing per aangetekend schrijven
overmaken aan de betrokken judoka.
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Bijlage 1: Wedstrijden voor instroom en doorstroom.
Categorie A U18:
 Metz
 Flanders Cup
 Belfort
 Harnes
 Dutch open
 Belgisch Kampioenschap

2016
2016
2016
2016
2017
2017

Categorie EJU U18:
 Antalya
 Bremen/Erfurt
 Teplice
 Berlijn
 Coïmbra

2017
2017
2017
2017
2017
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