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DE WEG NAAR TOPSPORT  
BIJ DE VLAAMSE JU-JITSU FEDERATIE 
 

 

ALGEMEEN 

De Topsportafdeling heeft 4 verschillende statuten waarvan er 3 bij Sport Vlaanderen als topsportstatuut 

worden geregistreerd: 

- Gescoute atleet - VJJF 
- Beloftevolle atleet – VJJF + Sport Vlaanderen 
- Topsporter A – VJJF + Sport Vlaanderen 
- Elitesporter – VJJF + Sport Vlaanderen 

 

Je kan topsporter worden vanaf U14 als de topsportcoach van je discipline je voordraagt bij de 

topsportcommissie die het topsportstatuut toekent. 

 

De normale weg van breedtesporter naar topsporter is: 

1. Van breedtesporter naar gescoute atleet bij scouting en bij goede resultaten op VJJF-erkende 
(nationale) kampioenschappen en tijdens open wedstrijdtrainingen georganiseerd door de VJJF.  

2. Periodieke uitnodiging voor de gewestelijke trainingen door de topsportcoach van de discipline. 
3. Van gescoute atleet naar beloftevolle atleet bij sterke progressie tijdens open en gewestelijke trainingen 

en goede resultaten op VJJF-erkende (nationale) kampioenschappen. 
4. Niet-gesubsidieerde of gedeeltelijk gesubsidieerde deelname in functie van de jaarlijkse 

topsportbegroting aan internationale kampioenschappen met de nationale selectie. 
5. Van beloftevolle atleet naar topsporter A bij goede resultaten op nationale en op internationale JJIF-

erkende wedstrijden. 
6. Van topsporter A naar elitesporter bij een progressieve resultaatsverbetering (podiumplaats) op 

nationale en op internationale JJIF-erkende wedstrijden. 
 

 

Zeer uitzonderlijk kan een atleet van beloftevolle atleet of zelfs een gescoute atleet onmiddellijk het 
topsportstatuut van elitesporter krijgen na voordracht door de topsportcoach van de discipline en na 
goedkeuring door de topsportcommissie.   
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Enkel de topsportcoach kan autonoom het statuut ‘gescoute atleet’ toekennen. De andere topsportstatuten 
worden uitsluitend al dan niet toegekend door de topsportcommissie na voordracht door de topsportcoach 
van de betreffende wedstrijddiscipline. 
  
Alle topsporters worden door de Technisch Directeur Topsport aan- en indien van toepassing afgemeld bij 

Sport Vlaanderen voor registratie en krijgen een jaarlijks topsportcontract bij de VJJF. 

 

 

SCHRAPPING TOPSPORTSTATUUT 

Vanaf de toekenning van een topsportstatuut zijn het specifieke competentieprofiel, de gedragscode voor 

topsporters en het topsportcontract cumulatief van toepassing.  

 

De topsporter en, indien minderjarig, de topsporters ouder(s), gaan bij de aanvaarding van het 

topsportstatuut er uitdrukkelijk mee akkoord om voornoemde bepalingen na te leven. Topsporters moeten 

gedisciplineerd met afspraken en toegekende gesubsidieerde middelen omgaan.  

Het niet-naleven van de afspraken in het competentieprofiel, de gedragscode of de bepalingen in het 

planningsgesprek kunnen tijdens de lopende topsportperiode (jaarcontract) leiden tot een schrapping van 

het topsportstatuut.  

 

Procedure  

Als dialoog faalt of de feiten zijn dermate ernstig, kan de topsportcoach van de discipline de 

topsportcommissie vragen om het topsportstatuut van de respectievelijke topsporter te schrappen. De 

topsportcommissie zal hierover oordelen nadat de topsporter en, indien minderjarig, de topsporters ouder(s), 

door de topsportcommissie werden gehoord. 

 


