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Inhoud  

In deze sessie delen Pien en ik onze visie met jullie vanuit de praktijk. We gaan het hebben over de rotatietechniek 
(praktijk en theorie) en we bespreken de micro & macrocycles het jaarrond.  
 

Rotatietechniek  -praktijk en theorie: 

• Aandachtspunten in de techniek  

• Van de inzet  tot het de afworp  

• The natural and the unnatural atleet 

• Differentiatie  -  Hoe belangrijk is om diversiteit in de werptraining te creëren 

• Observeren is leren  
 

Micro en Macrocycles het hele jaar: 

• Het inplannen samen met je atleet 

• Hoofdzaken en bijzaken               
 

Zien we jou op 18 maart? Er is uiteraard voldoende ruimte voor vragen.  

 

Over Marco 

Sinds 2005 ben ik werptrainer bij Olympus ‘70 in Naaldwijk. Als atleet ook sinds die tijd actief 
op de werpvijfkamp. Ik geef les in alle werponderdelen, voornamelijk aan U18/20 en ouder. Ik 
ben autodidact op meerdere fronten: zelf doen is zelf leren. Ik geef drie per week training en 
verzorg daarnaast de krachttraining en coaching met wedstrijden. Ik ben trainer van o.a, 
Nederlands kampioenen Ruben & Yannick Rolvink  en Pien Mittertreiner. Overdag werk ik als 
leidinggevende in de logistieke sector. 

 

 

Over Pien 

Ik ben Pien Mittertreiner (16) en train sinds mijn zesde bij Olympus '70. Sinds junioren D heb ik 
gekozen voor specialisatie werpen. Daar kwam Marco al af en toe kijken en aanwijzingen 
geven. Vanaf U16 train ik bij hem. Het is erg fijn om met hem te werken. Hij weet veel over 
werpen en legt het goed uit, om zo mijn techniek steeds verder te ontwikkelen. Ik ben als U16 
in 2021 2x Nederlands kampioen geworden, met kogelslingeren en discuswerpen. En in dat 
weekend ook brons behaald op kogel. In 2021 heb ik als U16 meegedaan aan het NK U18 
kogelslingeren en brons gewonnen . Dit jaar 2022 behaalde ik zilver bij het NK U18 op het 
onderdeel kogelslingeren. 

 


