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D
e Marathon Man is de denkbeeldige leidraad in dit 
boek. Hij is 35 jaar, weegt zeventig kilogram en heeft 
een persoonlijk record op de marathon van drie uur en 
dertig minuten. 

26 De invloed van heuvels
Op 3 februari 2013 wilde de Marathon Man de Midwinter Mara-
thon in Apeldoorn beneden de drie uur lopen. Helaas waren de 
benen wat minder en eindigde hij in 3.06. Het waaide nogal flink 
en de heuvels vielen hem dit keer ook tegen. Wat is eigenlijk het 
effect van heuvels op de marathontijd?

DE REkENSOm vaN hEt EffEct van hoogteverschil bestaat uit twee 
delen:

1  Theoretisch kost het overwinnen van de zwaartekracht 
een hoeveelheid energie. In het kader hiernaast is dit uitge-
legd. Voor het hoogteverschil van de Midwinter Marathon 
(280 meter volgens de Garmin van de Marathon Man) kun 
je zo uitrekenen dat onze Marathon Man 139 calorieën ex-
tra energie verbruikt. Dit is 4,7 procent meer dan op een 
vlak parcours. Het gevolg is dat hij ook 4,7 procent verliest 
op zijn schema van 3.30 uur. Dit komt neer op ongeveer tien 
minuten.

2  In de praktijk win je natuurlijk een belangrijk deel van de 
energie weer terug bij het afdalen.

vOLgENS ONDERzOEk vaN DaviES win je bij het dalen circa 58 pro-
cent weer terug aan energie. Met de energiebalans van Tim 
 Noakes kunnen we uitrekenen dat het netto extra energiever-

bruik van heuvels 0,71 procent bedraagt per honderd meter 
hoogteverschil. Het netto tijdverlies bij de Midwinter Marathon 
bedraagt daarmee ongeveer 2 procent, dus voor onze Marathon 
Man ruim vier minuten. Aan grafiek 1 op de volgende pagina is 
duidelijk te zien dat het effect significant kan zijn. Zeker bij een 
marathon waarbij de finish heuvelop is, zoals bij de Mont Blanc 
Marathon. Daar overbruggen de lopers een hoogte van in totaal 
2240 meter. Dit komt overeen met een extra energieverbruik van 
1119 calorieën ofwel 38 procent van het energieverbruik van een 
vlakke marathon. Theoretisch kost het beklimmen van een berg 
van bijna zesduizend meter evenveel energie als een marathon.

DEzE SOmmEtjES makEN DUiDELijk dat het geen wonder is dat or-
ganisatoren van recordraces hun uiterste best doen om een par-
cours te ontwerpen met minimale hoogteverschillen door te 

Dat leeftijD, gewicht, winD en Doping invloeD hebben op je prestatie, 
klinkt logisch. Maar hoeveel precies? ingenieurs hans van Dijk en 
ron van Megen rekenen het uit in hun nieuwe, wetenschappelijke boek 
het geheiM van harDlopen. 

Het GeHeim van 
Hardlopen

voorpublicatie

EnErgiEvErbruik marathon 

Vlak parcours (horizontaal)  E = cmd 
Heuvels (verticaal)  E = gmh/(4184*0,33)

Hierbij is 
E  het energieverbruik in kcal, 
c  het specifieke energieverbruik (1 kcal/kg/km), 
m  de massa van de loper in kg, 
d  de afstand in kilometers (42,195), 
g  de zwaartekrachtsconstante (9,81 m/s²), 
h   het hoogteverschil in meters, 4184 de factor van kcal naar Joule en 0,33 is het 

rendement.

Een loper van 70 kg verbruikt dus 1*70*42,195 = 2954 kcal voor een vlakke 
marathon en 9,81*70*100/(4184*0,33) = 50 kcal voor het overwinnen van een 
heuvel van 100 meter.

 Foto’s Bastiaan Heus
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Grafiek 2 Tijdverlies Midwinter Marathon

zorgen dat viaducten en bruggen zoveel mogelijk 
worden vermeden. Zelfs een paar viaducten met 
een totaal hoogteverschil van zestig meter geven 
voor onze Marathon Man al een theoretisch na-
deel van een minuut. Het is nu ook duidelijk 
waarom records tijdens de Boston Marathon niet 
erkend kunnen worden als wereldrecord. De fi-
nish bij de Boston Marathon ligt namelijk 140 
meter lager dan de start, hetgeen een theoretisch 
voordeel van bijna drie minuten oplevert. In af-
wijking van de algemene opinie hebben zware en 
lichte mensen evenveel last van heuvels. Het ex-
tra gewicht moeten zware mensen namelijk zo-
wel bij een vlakke marathon als heuvel op 
meetorsen. Wel is het denkbaar dat het percen-
tage aan energie dat heuvelaf wordt teruggewon-
nen bij zware mensen verschilt van lichtere per-
sonen.

tENSLOttE iS iN gRafiEk 2 weergegeven wat het 
effect van de heuvels van de Midwinter Mara-
thon is voor snelle en langzame lopers. Het hoog-
teverschil is in totaal 280 meter heuvelop en ook 
weer 280 meter heuvelaf. Onze Marathon Man 
zal ruim vier minuten langzamer lopen dan bij 
een vlakke marathon. Zoals verwacht leiden de 
zware omstandigheden ertoe dat de verschillen 
tussen snelle en langzame lopers (iets) toene-
men. Helaas is het effect voor de door de Mara-
thon Man beoogde tijd van drie uur slechts 3,5 
minuut. Hij kan de heuvels dus niet de volledige 
schuld geven van zijn eindtijd van 3.06.

Bereken de effecten van heuvels, wind en hazen na je wedstrijd zelf met de 
calculatoren op www.hetgeheimvanhardlopen.nl

27 De invloed van de wind
In Nederland wil het nog wel eens stevig waaien. Tijdens hard-
loopwedstrijden en bij de training ondervinden we vaak genoeg 
aan den lijve dat het flink knokken kan zijn met wind tegen en 
dat het tempo dan flink omlaag kan gaan. Bij wind mee lijken we 
daarentegen te vliegen. Hoe groot is eigenlijk het effect van wind 
tegen en wind mee op onze hardlooptijden?

De wiskunde van de wind kan in twee stappen inzichtelijk ge-
maakt worden:

1  De windweerstand heeft effect op het energieverbruik 
 tijdens het lopen. De literatuur geeft de volgende vergelij-
kingen:
Wind tegen:
VO2 verbruik = VO2zonder wind + 0,109*w2 
Wind mee:
VO2 verbruik = VO2 zonder wind - 0,0655*w2

(w is de windsnelheid in m/s)

In de volgende grafieken zijn deze effecten van wind tegen en 
wind mee weergegeven. We zien dat bij stevige wind een flink 
deel van onze VO2 ingezet moet worden om de windweerstand 
te overwinnen. De extra benodigde VO2 is bij windkracht 8 liefst 
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46 ml/kg/min, zodat de meeste mensen dan vrijwel geen snel-
heid meer overhouden. Net als bij de weerstand bij het lopen over 
heuvels, zien we dat het voordeel van wind mee minder is dan 
het nadeel van wind tegen. Bij een rondgaand parcours is er dus 
sprake van een netto nadeel.
De windweerstand is in principe onafhankelijk van het gewicht, 
hoewel in de praktijk natuurlijk wel de lichaamsgrootte en hou-
ding een rol spelen bij het vangen van wind. Davies vond ook dat 
zijn testpersonen bij meer wind automatisch in elkaar krompen 
om zo min mogelijk wind te vangen. Dat zal iedereen wel her-
kennen.

2  Om het effect van wind op de marathontijd uit te rekenen, 
moeten we een aanname doen voor de windrichting.

Een deel van de tijd zullen we wind tegen hebben en een deel van 
de tijd wind mee. In het voorbeeld is uitgerekend wat het effect 
op de tijd van onze Marathon Man zal zijn bij 25 procent wind 
tegen, 25 procent wind mee en 50 procent zijwind.
Het resultaat is dat er vanaf windkracht 3 al een merkbaar effect 
is op de marathontijd. Het tijdverlies bij windkracht 3 is een mi-
nuut, bij windkracht 4 twee en een halve minuut, bij wind- 
kracht 5 vier en een halve minuut en bij windkracht 6 zelfs zeven 
en een halve minuut. In de praktijk zal het werkelijke windna-
deel sterk afhangen van het parcours. In hoeverre kunnen de 

lopers beschutting vinden, of worden ze juist blootgesteld aan de 
wind? Wordt er gelopen in open poldergebied, of in een bos? Be-
schutting zoeken door te lopen in een groepje waarin je elkaar 
uit de wind houdt, is dus gunstig voor je eindtijd. Het gebruik 
van hazen heeft ook grote voordelen. Dit wordt in een volgend 
hoofdstuk behandeld.

Net als bij heuvels, geldt ook bij wind dat sterke lopers er minder 
last van hebben dan zwakkere lopers. De verschillen tussen de 
lopers zullen hierdoor dus toenemen. In grafiek 5 zien we dat bij 
windkracht 5 het tijdverlies toeneemt van anderhalve minuut 
voor een wereldtopper tot vier en een halve minuut voor onze 
Marathon Man en zelfs zes minuten voor een loper  met een eind-
tijd van 4 uur.
Als de start en finish van een marathon niet op dezelfde plaats 
liggen, wordt een parcoursrecord niet erkend als wereldrecord. 
De eerste reden hiervan is dat er een voordeel kan zijn door het 
verschil in hoogteligging van start en finish. Uit het voorgaande 
zal duidelijk zijn geworden dat de tweede reden het potentiële 
windvoordeel is. De Boston Marathon is zo’n marathon waarvan 
start en finish niet op dezelfde plaats liggen en de finish aanzien-
lijk lager ligt dan de start. Hoewel het door het heuvelachtige 
traject een zware marathon is, worden records van de Boston 
Marathon dus niet erkend als wereldrecord. Het parcours van de 
Boston Marathon loopt in noordwestelijke richting, zodat het 
mogelijk is dat de lopers een groot deel van de wedstrijd wind 
mee hebben. Theoretisch kunnen de lopers dan bij windkracht 
4 al een voordeel van bijna tien minuten hebben.

28 het voordeel van hazen  
en het lopen in een groepje
Bij alle grote marathons worden tegenwoordig hazen ingezet en 
ook op het internationale baancircuit zien we regelmatig dat 
tempomakers worden ingehuurd om ervoor te zorgen dat het 
tempo gedurende een groot deel van de wedstrijd hoog wordt 
gehouden. De echte toppers blijven in de rug van de hazen uit de 
wind. Naast een psychologisch voordeel heeft deze strategie ook 
een groot fysisch effect: de toppers hoeven zo minder windweer-
stand te overwinnen. Dit effect is bij wielrennen zelfs zo groot 
dat het vrijwel ondoenlijk is voor een ontsnapte eenling om op 
vlakke parcoursen uit de greep van het peloton te blijven.

DE WiSkUNDE vaN hEt vOORDEEL van hazen en het lopen in een 
groepje wijkt iets af van de gewone weerstand van de wind die 
we in een eerder hoofdstuk zagen. De formule van Davies voor 
de windweerstand blijft uiteraard wel van toepassing:

Wind tegen: VO2 verbruik = VO2 zonder wind+ 0,109*w2  
(w is windsnelheid in m/s).

NU DOEt zich hEt BijzONDERE gEvaL voor dat een loper door zijn 
eigen snelheid in principe een tegenwind creëert die gelijk is aan 
zijn loopsnelheid v. Voor het voorbeeld van onze Marathon Man 
geldt dat zijn loopsnelheid bij de marathon gelijk is aan 42,195/3,5 

Voorpublicatie 
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Grafiek 3 Invloed wind op VO2
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Grafiek 4 Tijdverlies door wind op de marathon (voor de Marathon Man)
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Grafiek 5 Tijdverlies afhankelijk van de sterkte van de loper
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tijDvErliEs Door EigEnwinD

Loopsnelheid op marathon van de Marathon Man:

v = 42,2/3,5 = 12,06 km/h

Zijn eigen windsnelheid is dus w = 12,06/3,6 = 3,35 m/s
Tijd over marathon = 42,195/v (h) = 42,195/12,06 = 3,5 uur

Windweerstand VO2 = 0,109*w2

in dit voorbeeld 1,22 ml/kg/min

Tijdverlies is dus: 1,22/45,1*3,5 uur = 5,7 minuten

 Een Ioper met een twee keer zo hoge VO2 loopt de marathon twee keer zo snel
 Hij heeft een windweerstand die 22 = vier keer zo groot is
 Hierdoor is zijn snelheidsafname twee keer zo groot
  Omdat hij twee keer zo snel over de marathon doet, is zijn tijdverlies ook gelijk 

aan 5,7 minuten

hans van Dijk (1954) is emeritus-hoogleraar 
Drinkwatervoorziening. zijn persoonlijke re-
cords: 31.55 op de tien kilometer, 1.09.55 op de 
halve marathon en 2.34.15 op de marathon. Ron 
van megen (1957) is operationeel directeur bij 
comore. zijn persoonlijke records: 39.30 op de 
tien kilometer, 1.27.46 op de halve marathon en 
3.24.54 op de marathon. van Dijk en van megen 
hebben allebei civiele techniek gestudeerd aan de 
tU Delft en lopen al zo’n dertig jaar op zondag-
ochtend samen hard in de wijde omtrek van hun 
woonplaats Leusden. 
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Grafiek 6 Voordeel van hazen
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= 12,06 km/h (= 3,35 m/s). Hij zal dus in principe zelfs bij windstil 
weer gedurende de hele race een tegenwind creëren van 3,35 m/s 
en daarmee een hoger VO2 verbruik hebben van 0,109*3,352 = 
1,22 ml/kg/min. Door de eigenwind daalt zijn netto VO2 dus al 
van 45,1 tot 43,9 ml/kg/min. Dit is een daling van 2,7 procent. 
Zijn marathontijd zal dus eveneens met 2,7 procent toenemen 
ofwel met 5,7 minuten. Andersom gezegd zal zijn tijd navenant 
sneller zijn als de Marathon Man de hele wedstrijd uit de wind 
wordt gehouden. Dit effect is bij snelle en langzame lopers even 
groot. Snellere lopers creëren wel meer tegenwind en hebben dus 
ook een hoger VO2-verbruik door de tegenwind, maar hun eigen 
VO2 is ook hoger en beide effecten compenseren elkaar logi-
scherwijs.
Het tijdverlies door de eigenwind is uiteraard recht evenredig 
met de afstand. Uit grafiek 6 blijkt duidelijk het grote voordeel 
van hazen en het lopen in een groepje. Het is bekend uit de litera-
tuur dat op deze wijze 80 procent van de windweerstand verme-
den kan worden. Bij het lopen in een groepje profiteert zelfs ie-
dereen, want ook degenen die op kop lopen hebben een lagere 
windweerstand dan wanneer ze alleen zouden lopen. Op de 
marathon levert dit dus een theoretisch voordeel op van 0,8*5,7 
= 4,6 minuten. Het zal dus niemand verbazen dat wereldrecords 
op de marathon tegenwoordig alleen gevestigd worden in gere-

gisseerde races, waarbij tot pakweg dertig kilometer hazen de 
toplopers uit de wind houden.
Het effect van de eigenwind is trouwens op de vijf kilometer ook 
al 0,6 minuut en het voordeel van hazen daarbij dus 0,5 minuut. 
Ook op de baan zijn hazen en het lopen in een groepje van groot 
belang om toptijden te kunnen lopen. Deze berekeningen slui-
ten goed aan bij de bekende vuistregel dat bij baanwedstrijden 
het voordeel van hazen in de orde van één tot twee seconde(n) per 
ronde(n) ligt, dus 12,5 tot 25 seconden op de vijf kilometer. In de 
praktijk lopen het effect van eigenwind en wind natuurlijk door 
elkaar en zullen de omstandigheden van moment tot moment 
verschillen. Ook lokale beschutting door bomen, gebouwen, en 
verandering van de windrichting en bochten in het parcours 
compliceren het beeld. Ervaren wedstrijdlopers proberen zoveel 
mogelijk te schuilen achter hazen, in groepjes, achter bomen en 
muren, enzovoort. Bij meewind wordt zoveel mogelijk geprofi-
teerd van de wind in de rug door vrij te lopen.

Een laatste aspect van het fenomeen 
eigen wind is dat nu ook duidelijk is dat 
een VO2-bepaling met een loopbandtest 
per definitie een te hoge waarde geeft. 
Op een loopband creëer je immers geen 
eigen tegenwind. Zie het voorbeeld 
hierboven waar de VO2 van onze Mara-
thon Man van 45,1 door de eigenwind 
daalt tot 43,9 ml/kg/min. ■
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