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Inspiratiesessie 19 november            Donaat Vandeburie

Inspiratiesessie 19/11/2020
Contactloos trainen ten gevolge van Corona

Allerhande tips
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• Niet alle judoka’s hebben elastieken: 

=> fietsbinnenbanden zijn een hele goeie oplossing. 

Gewoon in 2 knippen (Ventiel eruit) 

Gratis te verkrijgen bij de lokale fietshandelaar.
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Allerhande tips
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• Voor de indoortraining in de dojo:

Indien mogelijk leg uw tatami in verschillende zones/kleuren. 

Minimum 10m². Bij voorkeur 8 matten (=16m²)
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Allerhande tips

• Maak gebruik van een online-registratieformulier. Bv. Google forms

• Klik hier voor het inschrijvingsformulier → deelnemers komen onmiddellijk met de nodige 
gevraagde gegevens in een online excell raadpleegbaar vanop de GSM

• Op die manier moeten geen mailtjes of berichtjes worden geteld/bijgehouden

• Er kan geanticipeerd worden op aantal deelnemers in bepaalde groepen.

Allerhande tips
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• Zorg voor een muziekspeler (indien mogelijk bluetooth-gestuurd)

• Goeie muziek, aantrekkelijk voor de jeugd, aangepast per oefening (adhv tempo/intensiteit)

• Workout liedjes:  Bring Sally up, Roxanne, 

• Mapje apart maken op Spotify

• Indien mogelijk éénmaal per week sporthal afhuren (soms gratis voor jeugd)

• Meer ruimte, meer en andere mogelijkheden dan in de dojo

• Meer deelnemers mogelijk

• Voor de competiteurs onder de judoka’s scores bijhouden en proberen progressie te maken.

• Bieptest (bv in de sporthal)

• 3’ test (springen, sit-ups, push ups)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyeEqZ0LTSNizJkbxpTCFdviqAfoIHN3uEzY7pzE9sYCfbMg/viewform
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• Variatie tijdens de training!

• Conditie – kracht – snelheid – judogericht – lenigheid  afwisselen

• Intensiteit afwisselen 

• Eindigen met een dessertje (laatste 10 min): intensieve workout (om ter vlugst of om ter meest)

• Daarna kan nog altijd een stretching

Video’s
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Video’s zijn enkel gemaakt ter illustratie

Uitvoering, aantal herhalingen, ….  
is van geen belang, enkel het idee.

Video’s

OPWARMING

CARDIOVASCULAIR: 

• https://youtu.be/RrEOIzn56Pw = opwarming rond kimono

• https://youtu.be/1GDc9XLjIIo = opwarming rond gordel

• https://youtu.be/LzNWVeUAYLg = roxanne met omgekeerde burpees

• https://youtu.be/4UC2Cqz62G0 = roxanne met burpees

JUDO TECHNISCH: 

• https://youtu.be/v4zW-frDzPw = judo tabata 1 (okure ashi – ippon – ko uchi – morote)

• https://youtu.be/EhiO6AZBA58 = judo tabata 2 (o uchi gari – uchi mata – tai o toshi – o soto gari)

• https://youtu.be/nplA-YvTtjE = tandoku renshu met 2 potjes

• https://youtu.be/fytJ4HLYoUg = ippon seoi nage met kimono

• https://youtu.be/mM7_oD2hUcw = morote met kimono
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KUMI KATA

• https://youtu.be/xRaBc2a4464 = kimono grijp oefeningen 

• https://youtu.be/V52WBa2Nvm4 = kimono grijp oefeningen in squat

• https://youtu.be/rOAfLina6N4 = kimono oefening per 2

• https://youtu.be/l8R3ftf4I04 = gordel door hand laten passeren

Aggility - gym – core

• https://youtu.be/5fezwIv2n94 = breakdance over de kimono

• https://youtu.be/Q-raU-huq3U = sankaku sit up + kopstand naar brug

• https://youtu.be/xAcEykvYHMs = bruggen rug-buik + schouderrollen 

Video’s

Reactiesnelheid

• https://youtu.be/8rwklxdlh9k = spurt tp + reactiesnelheid

• https://youtu.be/v8bvHXyTlmg = spurt tp +  reactiesnelheid omgekeerd

• https://youtu.be/keRCqqAGoPU = hoeken tikken gheron

• https://youtu.be/X60oK1-85Wk = hoeken tikken + rekker uchi komi

• https://youtu.be/7xd0IYxBZXE = hoeken tikken +  rekker uchi komi in beweging

Kracht 

• https://youtu.be/CHKEWzM482I = oefeningen met medicinbal

• https://youtu.be/gm70U_7n6Gg = KB half turkish getup

• https://youtu.be/93-PuIF8hEA = KB turkish getup

• https://youtu.be/0eeeHaYzJ3A = bring sally up variaties

• https://youtu.be/ozMI8qyxMo4 = basis elastiek kracht 
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