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Ronde 1    Ronde 2   Ronde 3  
 

 

Inhoud  

Oefenstof 2-benigheid, ritme en bochtentraining 400mh  
 
In deel II van deze 400m horden workshop komt het hordelopen zelf aan bod. Centraal daarbij staat het 2-benig 
horde- lopen. Zowel het linker- als rechterbeen scholen in het goed (leren) afzetten, het effectief laten passeren van 
de horde en het ritmisch lopen van tussenstukken op weg naar de volgende horde zijn essentieel om uit te kunnen 
groeien naar een goede lange hordeloper. Met een goede 2-benigheid wordt op deze uitdagende discipline vaak het 
verschil gemaakt tussen winnen en verliezen. De grote hoeveelheid aan beschikbare oefenmogelijkheden biedt 
ondersteuning en uitdaging om dit goed onder de knie te krijgen. Natuurlijk wordt ook het hordelopen in de bocht niet 
vergeten. Een extra uitdaging want het vraagt veel oefening.  
Maar net als in Deel I van deze praktijksessie is er via de (verschillende) uitvoeringen van dezelfde oefening door 
atleten aandacht voor de vele vragen die je kunt stellen. 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? Heel veel vragen dus.  
Deze workshop legt een relatie te tussen oefenstof en (uitvoerings)vragen. Op interactieve wijze nemen we je mee in 
het proces van een goede 400m hordentraining en waar rekening mee te houden. Er worden mogelijke oplossingen 
en antwoorden als ook ideeën en invalshoeken gegeven waarmee je in de praktijk zelf verder (mee) kan werken aan 
het (verder verbeteren) 400m horden niveau binnen en buiten onze grenzen. Een mooi streven! 
 

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. 

 



 


