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Inhoud  

Het (specifieke) uithoudingsvermogen is een belangrijk kernpunt in de prestatie van een 400m atleet. Dat is vaak ook 
de eerste gedachte die opkomt wanneer het om de 400m discipline gaat; tempo’s lopen! Echter evenzeer van belang 
is een goede looptechniek. Met name bij junioren (en nog jonge neosenioren) in ontwikkeling een item dat eerder nog 
dan het specifieke uithoudingsvermogen veel trainingstijd en aandacht dient te krijgen. Een atleet die technisch, 
economisch, kan lopen spaart energie. Voor iedere atleet van belang maar zeker ook voor de 400m loper.  
 
Uitstel van lactaataanmaak, hoe klein ook, zorgt voor tijdswinst. En elke 1.00s, 0,1s en zelfs 0.01s kan het verschil 
maken. In deze workshop besteden we veel aandacht aan de betekenis van (sterke) voeten, de support van een goede 
armondersteuning en het belang van een goede rompspanning. Met gevarieerde oefenstof maken we een vertaling 
naar goed technisch lopen op recht stuk en in de bocht. Door de (verschillende) uitvoeringen van dezelfde oefening 
door atleten kun je jezelf veel vragen 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?…..  
 
We willen verbinding leggen tussen de oefenstof en de uitvoering in de praktijk. Op interactieve wijze nemen we je mee 
in de betekenis van techniektraining en wat dan van belang is. We geven mogelijke oplossingen en antwoorden als ook 
ideeën en invalshoeken waarmee je in de praktijk zelf verder kan werken. Het (verder) verbeteren van de technische 
loopkennis waar de 400m maar ook andere looponderdelen wel bij varen! 

 
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. 

 

 

 


