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Contactloos trainen
Judoclub Nevele – Judoschool Latem-Deurle

Kristof Van de Putte

Trainen met rekkers

 Wij hebben een grote rol rekkers gekocht (0,8 mm dikte)

 100 meter kost ongeveer 100 €

 Stukken van 2 meter per judoka

Rekkers gebruiken in opwarming

 Springtouwen (statisch of dynamisch):

 Van punt A naar B springen met:

 Op 2 voeten voorwaarts springen

 Op 2 voeten achterwaarts springen

 Zijwaarts springen op 2 voeten

 Zelfde oefening hierboven maar op 1 voet

 Springoefeningen met rekker:

 Rekker op de grond leggen:

 Met 2 voeten samen zijwaarts over de rekker springen

 Met 2 voeten voor- en achter de rekker springen

 Met 1 voet voor en 1 voet achter de rekker en wisselen

 Op handen en voeten: met 2 voeten over de rekker springen of afwisselend met 1 voet
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Rekkers gebruiken in opwarming

 Rekker in cirkel vorm leggen (kan ook met een hoepel of gordel)

 Judoka huppelt in de cirkel.  Op instructie van de trainer springt de judoka voor de 

cirkel / links / Rechts of achter.  Je kan hier wat tempo in steken.  Als je geen 

instructie geeft blijft judoka in de cirkel springen.

 Judoka verplaatst zijwaarts rond de cirkel, op instructie looprichting veranderen.

Rekkers voor krachtoefeningen

 Online vind je heel wat leuke oefeningen voor “Therabanden”.  Alle 

oefeningen die je kan vinden voor “therabanden” kan je ook met deze 
rekkers doen.

Rekkers voor krachtoefeningen
 Volgende oefening is iets meer judospecifiek en ideaal voor stabilisatie ook. 

 Oefening per 2 doen.  2de judoka houdt telkens de rekker vast.

 Rekker kan je in verschillende richtingen rond je voet doen, en dan telkens vegen in de richting van de pijl.  Altijd explosief 

bewegen in de richting van de pijl, maar langzaam terug naar de begin positie (afremmen).  
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Uchikomi Training

 De rekkers lenen zich ideaal om Uchikomi training te doen.  

 Zowel statisch als in beweging.  VB 2 stappen zijwaarts en in komen

 Rekker kan je rond een paal / boom/ ... doen. 

Uchikomi Training

 De rekkers lenen zich ideaal om Uchikomi training te doen.  

 Zowel statisch als in beweging.  VB 2 stappen zijwaarts en in komen

 Rekker kan je rond een paal / boom/ ... doen. 

Uchikomi Training

 In verplaatsing.  VB door 2 rekkers in te haken of 1 rekker rond andere 

judoka.
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Randori met boom

 Rekker gebruiken om Randori te doen.  We vragen de judoka’s om een randori 

te simuleren met boom of ander voorwerp.

 Judoka’s komen in beweging verschillende worpen in, proberen ook te 

schakelen, ...

Spelvorm per 2

 Judoka staat in een hoepel of gordel.  2 judoka’s houden rekker vast en 

proberen elkaar uit de hoepel te trekken.
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