BUSHi Judo Stage
Naam:
Profiel:

Logboek

Beste Judo talent,

Lees het logboek vooraf goed door en vul het in (voor
en na de stagetrainingen). Het is belangrijk dat je dit zo
eerlijk én nauwkeurig mogelijk doet. Zo helpt dit logboek
jou om te leren van je judo trainingsstage.
Wij wensen je veel plezier en succes!
Team BUSHi Open

ontwerp beed concept + ontwerp / www.ineenkeerbeed.nl
Dit logboek is een uitgave van BUSHi Arnhem ©2018

Fijn dat jij bij deze trainingsstage bent.
In een trainingsstage worden judovaardigheden in
bijzondere omstandigheden getraind. Hierbij spelen niet
alleen judovaardigheden een rol, maar ook de fysieke
en mentale aspecten. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor
met jouw weerbaarheid en veerkracht? Ben je in staat,
ondanks vermoeidheid, om technieken te gebruiken
waaruit blijkt dat je wilt winnen?

Voor aanvang Stage
zelf invullen:

Wat zijn mijn
aandachtspunten/
doelen voor deze stage?

Technische doelen:

Tactische doelen:

Mentale doelen:
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Voor aanvang Stage
zelf invullen:

Geef je kwaliteiten een
waarde oordeel.
Zet de score per vraag
in de tabel op blz. 22.
1. Ik ben tevreden over mijn aanvallende technieken, ze zijn zeer effectief.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

2. Ik kan meestal alle aanvallen van de tegenstander blokkeren.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

3. Ik merk dat ik meestal fitter ben dan mijn tegenstander.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

4. Ik blijf sterke tegenstanders zoeken ook al ben ik erg moe.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

5. Ik merk, ook al word ik moe, dat ik niet snel ben afgeleid tijdens de randories.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

6. Ik ben een teamplayer en zal altijd mijn best doen om de groepssfeer te bevorderen.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal
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4. Eens

5. Helemaal eens

Voor aanvang Stage
zelf invullen:

Judogewichtsklasse:

Huidige gewicht:

De rusthartslag is een goede indicator van hoe fit je bent!
Als je je rusthartslag op een betrouwbare manier wilt meten, moet je zorgen dat de
omstandigheden waarin je meet elke dag hetzelfde zijn.
Download een cardio hartslagmeter app op je telefoon.
Meet vanaf 2 dagen voor je stage, elke ochtend nadat je wakker wordt.
Als je vaak wakker schrikt van je wekker is het beter om eerst even te wachten dan
direct na het ontwaken te meten.
Stappen:
• Wakker worden.
• Ga rustig staan en luister naar je ademhaling.
• Wacht een halve minuut tot je pols stabiliseert.
• Meet je rusthartslag met een app op je smartphone.
• Schrijf de waarde hieronder op.
Mijn rusthartslag:
2 dagen voor de Stage		
1 dag voor de Stage:		
De ochtend van de Stage:		
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Voor aanvang Stage
zelf invullen:

Informatie over de
trainingsstage

1. Waar is de Stage:
2. Hoeveel trainingsdagen:
3. Hoeveel dagelijkse trainingen:
4. Welke dagen zijn de trainingen:
5. Hoeveel trainingen op de laatste dag:
6. Hoelang is een trainingsblok:
7. Welke tijd start de ochtendtraining:
8. Welke tijd start de middagtraining:
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Voor aanvang Stage
Lees over aandachtsstijlen:

Tijdens de wedstrijd is
het noodzakelijk om niet
afgeleid te zijn. Het is
daarom belangrijk om snel
te herkennen wanneer je wél

Cirkel 1:
FOCUS!
‘Ik en mijn taak’:
Deze cirkel zegt dat jij in je hoofd enkel
bezig bent met wat jij wil én moet doen.
De judoka laat zich niet uit cirkel 1 halen.
Focus = Extern - smal.

bent afgeleid. Welke invloed
heeft jouw aandacht op je
gedrag?
Er zijn 4 verschillende aandachtsstijlen:

Cirkel 2: Afgeleid!
Je laat je afleiden.
Intern smal,
intern breed of extern breed.

1. Extern-smal:
Deze aandachtsstijl richt zich op de
tegenstander en noemen we Focus!
(Ik en mijn taak). Je ziet bewust een klein
gedeelte van de omgeving. Je richt je
aandacht op; iets van kleine omvang
buiten jezelf; de tegenstander.

Afge
Afgeleid • cirke
l2

‘Ik en mijn taak’
cirkel 1

Afgeleid • cirke
l2

4. Intern-breed:
Je bent afgeleid. Je denkt aan andere
dingen dan de afgesproken taken die
nodig zijn om de tegenstander uit balans
te brengen. Je denkt bijvoorbeeld al dat je
hebt gewonnen of verloren of je bent moe
en je denkt al aan de randori pauze.
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3. Intern-smal:
Je bent afgeleid. Je aandacht gaat uit naar
bijvoorbeeld: een spier, gewricht of het
gevoel in een klein lichaamsdeel zoals je
linker kleine teen.

FOCUS!

Afgel

2. Extern-Breed:
Je bent afgeleid. Breed bewust van de
omgeving, je vangt veel prikkels van
buitenaf op. Je creëert voor jezelf een
(letterlijk) zo breed mogelijk gezichtsveld;
je bent je bewust van de scheidsrechter,
de coach en/of het publiek.

leid • cir
kel
2

Voor aanvang Stage
Lezen:

Jouw gevoel

Hoe voel jij je vóór
een trainingsblok?
Gevoelscijfer:

Na iedere randori.
Zet na iedere randori een vinkje bij
de score (zwaarte) zoals jij hem
hebt ervaren. De ervaren zwaarte
hangt voornamelijk af van de mate
van inspanning, vermoeidheid in de
spieren en het gevoel van ‘buiten
adem zijn’. Bekijk de scores op de
schaal. Geef een score van 1 tot
15. Hierbij betekent 1 geen enkele
belasting en 15 een maximale
inspanning. Probeer jouw gevoelens
zo eerlijk mogelijk te beschrijven
zonder te overwegen hoe zwaar de
belasting werkelijk is.

1

Energiek

Ik heb er héél
veel zin in

2

Moe

Ik heb er zin in.

3

Erg Moe

Ik heb niet zo
veel zin, maar...
ik ga wel.

4

Uitgeblust

Ik heb écht geen
zin, maar ga wel.

Zwaarte Randori 1

Score
1

Zeer zéér licht

2
3

Zeer licht

4
5

Tamelijk licht

6
7

Redelijk zwaar

8
9

Zwaar

10
11

Alleen jouw eigen gevoel is hierbij
belangrijk, niet wat andere mensen
aangeven.

Zeer zwaar

12
13

7

Lood zwaar

14

Maximaal!

15

Trainingsblok 1
1

Wat is mijn
rusthartslag als ik
wakker word?

2

Wat is mijn
ochtendgewicht?

3

Gevoelscijfer?

				

Zwaarte Randori

Aantal Randories

Score

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
Zeer zéér licht

2
3

Zeer licht

4
5

Tamelijk licht

6
7

Redelijk zwaar

8
9

Zwaar

10
11

Zeer zwaar

12
13

Lood zwaar

14

Maximaal!

15

Gemiddelde score van de ochtend:
(delen door het aantal randories)

		

PUNTEN

Geef aan wanneer jij tijdens deze training was afgeleid en hoe dat kwam:
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Noteren op blz. 21.

Trainingsblok 2
1

Wat is mijn
rusthartslag 1 uur
voor de training?

2

Gevoelscijfer?

				

Zwaarte Randori

Aantal Randories

Score

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
Zeer zéér licht

2
3

Zeer licht

4
5

Tamelijk licht

6
7

Redelijk zwaar

8
9

Zwaar

10
11

Zeer zwaar

12
13

Lood zwaar

14

Maximaal!

15

Gemiddelde score van de ochtend:
(delen door het aantal randories)

		

PUNTEN

Geef aan wanneer jij tijdens deze training was afgeleid en hoe dat kwam:
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Noteren op blz. 21.

Evaluatie blok 1 & 2
Fysiek:
Ik ervaar lichamelijke pijn,
beperking of ongemak.
Zet in onderstaande modellen een rondje
om de locatie(s) die van toepassing zijn.

Geeft daarbij een
pijncijfer van 1 tot 10.
(1 is weinig en 10 is veel pijn)
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Evaluatie blok 1 & 2
Fitheid;
Technisch;
Tactisch;
Mentaal
& Sociaal

Geef aan wat jou bevindingen waren:
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Trainingsblok 3
1

Wat is mijn
rusthartslag als ik
wakker word?

2

Wat is mijn
ochtendgewicht?

3

Gevoelscijfer?

				

Zwaarte Randori

Aantal Randories

Score

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
Zeer zéér licht

2
3

Zeer licht

4
5

Tamelijk licht

6
7

Redelijk zwaar

8
9

Zwaar

10
11

Zeer zwaar

12
13

Lood zwaar

14

Maximaal!

15

Gemiddelde score van de ochtend:
(delen door het aantal randories)

		

PUNTEN

Geef aan wanneer jij tijdens deze training was afgeleid en hoe dat kwam:
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Noteren op blz. 21.

Trainingsblok 4
1

Wat is mijn
rusthartslag 1 uur
voor de training?

2

Gevoelscijfer?

				

Zwaarte Randori

Aantal Randories

Score

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
Zeer zéér licht

2
3

Zeer licht

4
5

Tamelijk licht

6
7

Redelijk zwaar

8
9

Zwaar

10
11

Zeer zwaar

12
13

Lood zwaar

14

Maximaal!

15

Gemiddelde score van de ochtend:
(delen door het aantal randories)

		

PUNTEN

Geef aan wanneer jij tijdens deze training was afgeleid en hoe dat kwam:
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Noteren op blz. 21.

Evaluatie blok 3 & 4
Fysiek:
Ik ervaar lichamelijke pijn,
beperking of ongemak.
Zet in onderstaande modellen een rondje
om de locatie(s) die van toepassing zijn.

Geeft daarbij een
pijncijfer van 1 tot 10.
(1 is weinig en 10 is veel pijn)
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Evaluatie blok 3 & 4
Fitheid;
Technisch;
Tactisch;
Mentaal
& Sociaal

Geef aan wat jou bevindingen waren:
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Trainingsblok 5
1

Wat is mijn
rusthartslag als ik
wakker word?

2

Wat is mijn
ochtendgewicht?

3

Gevoelscijfer?

				

Zwaarte Randori

Aantal Randories

Score

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
Zeer zéér licht

2
3

Zeer licht

4
5

Tamelijk licht

6
7

Redelijk zwaar

8
9

Zwaar

10
11

Zeer zwaar

12
13

Lood zwaar

14

Maximaal!

15

Gemiddelde score van de ochtend:
(delen door het aantal randories)

		

PUNTEN

Geef aan wanneer jij tijdens deze training was afgeleid en hoe dat kwam:
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Noteren op blz. 21.

Evaluatie blok 5
Fysiek:
Ik ervaar lichamelijke pijn,
beperking of ongemak.
Zet in onderstaande modellen een rondje
om de locatie(s) die van toepassing zijn.

Geeft daarbij een
pijncijfer van 1 tot 10.
(1 is weinig en 10 is veel pijn)
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Evaluatie blok 5
Fitheid;
Technisch;
Tactisch;
Mentaal
& Sociaal

Geef aan wat jou bevindingen waren:
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Na afloop Stage
zelf invullen:

Geef je kwaliteiten een
waarde oordeel.
Zet de score per vraag
in de tabel op blz. 22.
1. Ik ben tevreden over mijn aanvallende technieken, ze zijn zeer effectief.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

2. Ik kan meestal alle aanvallen van de tegenstander blokkeren.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

3. Ik merk dat ik meestal fitter ben dan mijn tegenstander.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

4. Ik blijf sterke tegenstanders zoeken ook al ben ik erg moe.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

5. Ik merk, ook al word ik moe, dat ik niet snel ben afgeleid tijdens de randories.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal

4. Eens

5. Helemaal eens

6. Ik ben een teamplayer en zal altijd mijn best doen om de groepssfeer te bevorderen.
1. Helemaal oneens

2. Oneens

3. Neutraal
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4. Eens

5. Helemaal eens

Evaluatie Stage
Beschrijf hier je belangrijkste
Stage leerpunten en
toekomstige focus.
Om hier samen met je coach/
trainer aan te werken.

Geef aan wat jou bevindingen waren:
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Stage Schema
invullen na de training:

Zet een stip bij het gemiddelde behaalde
aantal punten* per trainingsblok en verbind
deze aan elkaar. (*Zie pagina’s 8, 9, 12, 13 en 16)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
blok 1

blok 2

blok 3
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blok 4

blok 5

Stage Profiel
invullen na de training:

Zet een stip bij het behaalde
aantal punten* per vraag en
verbind deze aan elkaar.
(*Zie pagina’s 3 en 19)
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