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Corona bewust de tatami op…

Ken Kennes
26/10/2020

Don’ts

• Verkeerdelijk onderschatten en overschatten

• Er gezond uitzien = Gezond zijn

• Contactvormen tijdens de training (in deze 
fase)

• Kimono’s van initiaties doorgeven 

• Gezamenlijk materiaal gebruiken (zoals in 
circuit training) 
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Do’s

• Informeren:
• Maatregelen: Sport Vlaanderen, Judo Vlaanderen, 

Gemeente, Risicovechtsportplatform 
Vlaanderen,….

• Afstand houden tussen de atleten 

• Iedereen brengt eigen materiaal mee

• Maximale aandacht op hygiëne 

• Open communicatie tussen atleet, ouder en 
trainer. 

Voor de Training

• Matten ontsmetten + verluchtingstijd respecteren tussen groepen

• Contact-tracing gegevens verzamelen van aanwezige personen (trainer, 
Covid-Resp. en Judoka’s) 

• Judoka’s informeren (welk verwacht je van hun?) 

• Controleren: maximaal aantal, iedereen mondmasker,….

Tijdens de Training

• Maximale spreiding proberen te bekomen/behouden

• Verplaatsing (vb gaan drinken) gefaseerd met mondmasker

• Verschillende prikkels: techniek, coördinatie, snelheid, conditie, 
kracht,…

• En waar iedere judoka voor komt…. Fun!!!
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Na de Training

• Gefaseerd naar buiten gaan

• Alles mee? Geen drinkbussen achter?

• Ontsmetten + verluchten

Voorbeeld verdeling
Trainer 

Judoka 

Voorbeeld verdeling (2)
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Out-of-the-box thinking

• Muziek

• Eigen rekker/ fietsband

• 2e vest meebrengen (techniek)

• Oefeningen de Gordel

• Alternatieve oefening/opwarming

“klassieke” Voorbeelden opwarming

Springen ter plekken:

1. Benen open/dicht

2. Voor/achter

3. Handen knijpen (KK 
oefening)

4. Idem als 3. maar met 
trekbeweging

• Lopen ter plekken

1. Knieën hoog

2. Hielen zitvlak

3. (oef 1 en 2) knie
omhoog, ander
zitvlak

Ter plekken trippelen en
richtingen aanduiden(1) :

Level 1: enkel L en R wijzen

Level 2: ook boven en
onder

Level 3: reageren in 
tegengestelde richting. 

(1) De trainer wijst in de richting waarop de judoka’s als volgt reageren: Boven = springen, Onder = 
buiklig en rechtstaan, Links = roteren zoals bij aanzet o uchi gari en Rechts = idem maar andere zijde

Out of the box voorbeelden
opwarmingAerobic-opwarming

Rumble
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“klassieke” Voorbeelden voor kern
-techniek

Tachi waza

• Tandoku Renshu:
• Alle technieken

• L/R

• Combinatie’s

• Rekkers (als individueel
vastgemaakt kunnen
worden) 

Ne-waza

• houdgrepen met 
lege vest

• Brugbewegingen
(ebi)

Kata

• Nage-no-kata 
(Tandoku
Renshu)

• Verplaatsing
Katame-no kata

Ukemi-waza

• Ter plekke

• Kleine
verplaatsing

klassieke” Voorbeelden voor kern
-techniek

Out of the box voorbeelden kern
-techniek

• Gebruik van markeringen op 
de tatami voor uitleg 
houding. 

• Gebruik spiegels
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“klassieke” Voorbeelden voor kern
-kracht/stabiliteit oefeningen

Pompen:
• Normaal
• Judopompen voorwaarts
• Idem achterwaarts
• Armen heel breed
• Handen op elkaar

Romp (ruglig):
• Sit-ups
• Sit-ups met rotatie
• V-zits
• V-zits met rotatie
• Benen in de lucht (5x 

“JUDO” schrijven met de 
tenen)

Romp (ruglig):
• Armen tillen
• Benen tillen
• Armen op en L/R bewegen

Benen:
• Squats
• Squats met opspringen
• Uitvalspas
• Kuiten 
• (Ruglig: )bekken van de 

grond duwen

Out of the box voorbeelden kern
-kracht/stabiliteit

Voorbeelden voor coordinatie

Voorgaande dia’s bevatten zeker enkele oefeningen die ook bij
coordinatie horen. 
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Ideale cooling down… ☺

Tips voor U12 
judotrainingen

• Laat in de mate van het mogelijke de kinderen de technieken voordoen
• Vermijd zo het contact tussen de trainers 

• Verkies bij voorkeur oefeningen die contact arm zijn (maar leuk) 

• Wisselen kan nodig zijn maar ga er bewust mee om (niet meer dan 
nodig)

• Vermijd high-fives bij afscheid

• In the middle of difficulty lies 
opportunity

Hier is de kans…werk en besteed 
aandacht aan onderwerpen, details, 
ontwikkeling,.. van de atleet waar 
anders niet altijd voldoende tijd voor 
is.
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Bedankt!

• Vragen?

• Opmerking?
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