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High performance judo: factoren 
voor internationaal succes - deel 2
Prof. Leandro Mazzei maakte een gezamenlijk doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel en de University of Sao 
Paulo, o.l.v. Prof. Dr. Veerle De Bosscher (VUB) en Prof. Dr. Maria Teresa (USP). In een keer wetenschappelijk 
onderbouwde artikels in JudoContact licht Prof. Mazzei de organisatorische factoren toe die bijdragen aan het 
topsportklimaat van verschillende succesvolle judonaties.
In onze vorige edities van JudoContact presenteerden we een competitieve kijk op het internationale judowereld. 
Tegelijkertijd lieten we enkele vragen onbeantwoord: waarom zijn sommige landen beter in judo dan anderen? 
Wat maakt sommige landen succesvoller in deze sport?
De pedagogische en sportieve vraagstukken buiten beschouwing gelaten, werd er in de loop van 2012 en 2016 
een onderzoek uitgevoerd naar de organisatorisch factoren die een invloed hebben op internationaal succes in 
topsport judo.

Om de doelstelling van dit onderzoek 
te verwezenlijken, werden interviews 
met 33 individuen, waaronder atleten, 
 coaches, en high performance direc-
tors en experts (onderzoekers en pro-
fessionals die met judo werken) uit 11 
landen (België, Brazilië, Cuba, Frankrijk, 
Duitsland, Hongarije, Italië, Japan, Ne-
derland, Rusland, Verenigde Staten) af-
genomen. Vergeet niet dat deze landen 
behoren tot de top 20 behoren in relatie 
tot de Olympische judoresultaten van 
de laatste 7 Spelen (Zie deel 1 in Judo-
Contact 2018/01).

Belangrijk te vermelden is dat, ondanks 
de ethische procedures met betrekking 

tot de anonimiteit van de geïnterview-
den, iedereen een Olympisch ervaring 
als atleet, coach of high performan-
ce director had, waaronder een aantal 
 medaillewinnaars. De interviews vonden 
plaats tijdens het 8e Int. Judo Onder-
zoekssymposium op 25 augustus 2013 
voorafgaand aan Wereldkampioen-
schap in Rio de Janeiro. Sommige inter-
views vonden plaats op de werkvloer of 
de trainingscentra van enkele Europese 
landen in de tweede helft van 2013.

De interviews werden geanalyseerd en 
alle citaten werden georganiseerd in 
groepen en de factoren per groep wer-
den geordend volgens gewicht. In de 

getoonde tabel kan u per groep de res-
pectievelijke factoren raadplegen. Deze 
kunnen worden beschouwd als de orga-
nisatorische factoren die van invloed zijn 
op internationaal succes in topsport judo.

Er werd geverifieerd dat de resultaten 
vergelijkbaar waren met de andere stu-
dies en modellen, die tot doel hadden 
het sportbeleid en Topsportsystemen 
te onderzoeken, in het bijzonder de 
 modellen van het “Sports Policy Factors 
Leading to International Sporting Suc-
cess” (SPLISS). Judo heeft echter speci-
fieke kenmerken die waarschijnlijk van 
invloed zijn geweest op deze resultaten. 
Om succes te behalen in het huidige 
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internationale judo lijkt het bijvoor-
beeld belangrijker het “Sportsys-
teem, de organisatie en de structuur” 
en “sportparticipatie op alle niveaus” 
te verbeteren dan de “Financiële 
middelen”. Bovendien beïnvloeden 
de omgevingsfactoren die verschil-
len per land ook de ontwikkeling van 
judo, zoals de “traditie, geschiedenis 
en culturele aspecten” en “overheid 
(belangen), sponsors en media”.

Tegelijkertijd zijn de factoren in de 
groepen “Talentidentificatie en -ont-
wikkeling” en “Wetenschappelijke 
ondersteuning” opmerkelijk. Een 
uitgewerkte talentidentificatie en 
-ontwikkeling kan een goed alter-
natief zijn voor de ontwikkeling van 
groter aantal technisch en tactisch 
sterke judoka’s. Een “talentontwik-
kelingssysteem” kan een differen-
tieel element zijn in het succes van 
judosystemen en ook in het behalen 
van internationale sportieve succes-
sen, zoals we kunnen zien in Cuba 
of andere landen met een relatief 
kleine populatie. Wetenschappe-
lijke studies kunnen ook bijdragen 

aan de ontwikkeling van talentvolle 
judoka’s. Het gebrek aan interesse 
voor sportspecifiek wetenschappe-
lijk onderzoek kan worden verklaard 
door het inherente traditionalisme 
en conservatisme in judo.

We kunnen concluderen dat dit 
onderzoek aantoont dat voor het 
bereiken van succes in het interna-
tionale judo, de ontwikkeling van 
verschillende gebieden noodzake-
lijk zijn. Waarschijnlijk verklaren de 
aanwezigheid en de ontwikkeling 
van veel van de bovengenoemde 
factoren waarom sommige landen 
excelleren in judo en wat sommige 
landen meer succesvol maakt dan 
anderen. Dit wil niet zeggen dat alle 
landen die hebben deelgenomen 
aan ons onderzoek alle organisato-
rische factoren hebben ontwikkeld 
in hun judosystemen, maar als men 
hoge prestaties op grote internati-
onale judotornooien ambieert, zou 
men moeten inzetten op een groot 
aantal van de bovengenoemde fac-
toren voor de verdere ontwikkeling 
van judo in het land.
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Prof. Dr. Leandro Carlos Mazzei (BRA - 39)
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Doctoraat 2016 – Vrije Universiteit Brussel
Professor aan de School of Applied 
Sciences of the University of Campinas
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15 jaar coach
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Esporte Clube Pinheiros - São Paulo 
(1997-2001)
Club Athletico Paulistano - São Paulo 
(2002-2005)
1e pl. Portugual Open 2005
3e pl. US Open 1999
U23 state-national team 2000
U18 state-national team 1998
Nationale, state en universitaire titels


