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Inspiratiesessie digitale trainingen

Tom Steensels – JC Gruitrode

Donderdag 3 december 2020

Aanpak lockdown 1 (voorjaar 2020)

•Challenges

•Work-out nominatie op facebook & instagram

•Stay fit judotrainingen Mark van der Ham

• 120 workout oefeningen @ home

•Techniek demo’s op youtube kanaal
• Tachi-waza / Ne-waza / Nage-no-kata
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Tussenperiode (mei – oktober)
• Contactloos trainen (outdoor – indoor)

• Judo in bubbels
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Aanpak lockdown 2 (najaar 2020)

•Online trainingen 

•Strava challenges

•Techniek demo’s op youtube kanaal
• Tachi-waza / Ne-waza / Nage-no-kata

•Strava clubchallenge: lopen & fietsen

•Ranking opstellen (elkaar uitdagen)

•Clubnaam lopen of fietsen

•Uitreiking ‘golden spike’
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Online trainingen
• Keuze maken
• Veel volk in één sessie (groepsgevoel)
• Kleinere groepjes (beter bijsturen)

• Geschikt medium zoeken
• Instagram live (niet interactief)
• Facebook live (niet interactief)
• Google meet (simpel hanteerbaar – tot 100 p.)
• Jitsi (slechte kwaliteit)
• Zoom (betalende account)
• Teams (iets ingewikkelder)
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Online trainingen: structuur
•Judogi dragen

•Vaste plaats in huis (liefst rustig)

•Ritsu-rei bij aanvang en slot

•Als trainer rekening houden met vaak beperkte ruimte

•Nodige materialen op voorhand communiceren

•Judoka in bubbel die demo’s uitvoert

Online trainingen: opbouw
•Opwarming – kern - slot

•Cardiovasculair – corestability – kracht – judospecifiek

•Zorg voor afwisseling
• Blokjes (4 oefeningen in 3 sets van 15 herhalingen)

• HIIT – Tabata (8 sets van 20 sec. activiteit – 10 sec. rust)
• Op spotify hele lijsten met ‘Tabata songs’

• Liedjes met opdrachten
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Online trainingen: opbouw
•Judospecifiek

• Automatisatie

• Tandoku renshyu

• Tachi-waza

• Ne-waza (bruggen – ebi’s – sankaku’s – kesa zit)

• Rekkeroefeningen

• Kuzushi

• Uchi-komi

Online trainingen: motivatie tot deelname
•Gevoel van ‘judoka’s te verliezen’

•Elkaar motiveren

•Persoonlijk uitnodigen

•Foto’s & filmpjes van judoka’s delen op facebook & instagram
• GDPR Proof

•Externe motivatie: punten voor regelmatigheidscriterium
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Online trainingen: motivatie tot deelname
•Beperkt bereik

•Bereik steeg van 40 naar 60 deelnemende judoka’s

•Ondertussen -12 terug opgestart

•+12 gaat verder met online trainingen
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Aandacht voor het mentale welzijn!

•Moeilijke periode voor iedereen, zeker ook beloftevolle judoka’s

• ‘Verloren jaar’

•Perspectief bieden

•Aandacht voor welzijn & contact met de judoka’s

• Informeel contact: bijvoorbeeld ‘digitale judoquiz’
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Vragen?

•Voorbeeld doc’s kunnen indien gewenst doorgestuurd worden
• 120 work-out oefeningen

• Structuur online les
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