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Inhoud  

In deze workshop komen de volgende aandachtsgebieden aan bod:  
Het inzetten van sturende latjes op de grond | Voetplaatsing links en rechts i.v.m. positie heup en schouders | Heup – 
schouderseparatie (licht tijdens aanloop) | Beenacties, kick and reach | Balansfunctie niet-werparm | Afdwingen tam-
tadam ritme | Het doorgeven / meenemen aanloopsnelheid tot aan FFC. 
 
Het doel van de workshop is de gerichte opbouw en behoud van snelheid in de diverse fasen van de aanloop tot aan 
het blok FFC (Front Foot Contact), daarbij zijn uiteraard meerdere variaties mogelijk, bijvoorbeeld verschillende 
uitgangshoudingen of andere materialen. 
 
De workshop is geschikt voor de meer gevorderde werptrainer. 

Over Herman 

Ik ben trainer van AV Unitas en Javelimburg. Javelimburg is een initiatief om het speerwerpen 
in Limburg meer op de kaart te zetten. Jinte Kreugel is daarbij de eerste speerwerpster die de 
IT status heeft behaald door dit seizoen de speer 51,71 m. te werpen in haar eerste jaar U18. 
Ze is daarmee 16e op world-ranking U18 seizoen 2022. Van origine ben ik bewegingsagoog, 
maar werk nu al jaren als beleidsmedewerker in de zorg bij een organisatie die jeugdigen en 
volwassenen ondersteunt wanneer zij aangeven deze nodig te hebben in het dagelijkse leven. 
Ik geloof erin dat als je doet wat je deed, je krijgt wat je kreeg. Ik ben dan ook altijd op zoek 
naar vernieuwing, donorbewegingen en ondersteunende sporten/bewegingsvormen om het 
werpen van de speer op positieve wijze te beïnvloeden. 

 

 

Over Jinte 

Ik ben Jinte Kreugel, 16 jaar en zit op het VWO in de 4e klas. Sinds 2012 sport ik bij AV Unitas 
te Sittard, mijn favoriete onderdelen zijn sprint, hoogspringen en  verspringen en de laatste 5 
jaar heb ik me volledig op het speerwerpen gefocust. 
Elk jaar maak ik grote stappen met het speerwerpen, hiervoor krijg ik specialisatie training van 
Herman visser. In de winter doe ik vooral kracht- en conditietraining en in de zomer vooral 
techniek training en werpen. Afgelopen september heb ik tijdens de Keith Beard Javelin Cup 
een nieuw persoonlijk record gegooid van 51.71 m. Ik hoop voor komend jaar dat ik over de 55 
m ga werpen, dit is mijn doel voor het nieuwe seizoen! 

 

 



 


