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Inhoud  

Een algemene en specifieke warming-up voor de 400mh  
 
In deze workshop laten we allereerst zien hoe veelzijdig en gevarieerd een algemene en specifieke warming-up van de 
400m horden kan zijn. Vervolgens hoe je hiermee gelijktijdig werkt aan de algehele belastbaarheid van de atleet. Voor 
jonge atleten is het van groot belang om aan een goed fundament te werken. En voor atleten met meer trainingsjaren 
is het ieder jaar opnieuw van belang dit fundament weer nieuwe input te geven.  
 
Diverse oefeningen met horden komen voorbij evenals vormen waarbij het verbeteren van de passagetechniek op korte 
afstand centraal zal staan. Minstens zo belangrijk de aandacht voor de (verschillende) uitvoeringen van dezelfde 
oefening door atleten. Wat zie je, hoe komt dat, is dat erg, waarom laat je iets wel of niet doen, waar let je op, wanneer 
doe je (n)iets, hoe vaak en wanneer doe je wat en wat als je iets niet weet? 
 
In deze workshop leer je dat zelfs van een leuk, quasi eenvoudig, programma voor de (specifieke) warming-up 
(technisch gezien) veel afhangt. Op interactieve wijze nemen we je mee in het proces van een goede 400m horden 
warming-up. We geven mogelijke oplossingen, ideeën en invalshoeken waarmee je in de praktijk zelf verder (mee) kan 
werken aan het (verder verbeteren) 400m horden niveau binnen en buiten onze grenzen. Hoe mooi is dat! 
 

Je kunt kiezen voor alleen deelname aan deel I of deel II, maar ook aan deel I en II. 
Zelf meedoen kan ook,  zeker in deel 1. 

 

Over Betty 

“Today good, tomorrow better”! 
 
Dat is de slogan waarmee ik, als trainer-coach sprint-/horden van Team Sotra in september jl. 
met 10 atleten het nieuwe atletiekseizoen 2022-2023 ben gestart. Met passie en plezier en ook 
succes bezig zijn met sprint/horden lukt al zo’n 3 decennia lang. 
 
Lees op de website van TeamSotra.nl meer over o.a. mijn visie op het geven van training en 
coachen van jonge, ambitieuze atleten. 

 

 


