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COLOFON 
Olgllaal magazine voor Licentiehouders, 
ullgegovon door do A1lollokunlo, vor
schlfnl vlorineal per jaar. Hel lnformeerl 
gediplomeerde lralners mei e1>n llcenlle 
over trainerszaken. 'Hel llcenlleaysteem 
is bedoeld als kwalllellslmpuls voor hol 
sporlloohnlsch eenbod zoels d1a1 bij 
a11ellekverenlglngen en loopgroepen 
wordt aangeboden' (Licenliesysteem 
Allotlekunlo). lncidenloel ontvangen 
trainers eon dlgltale 'Nleuwsnlts', eon 
korf berlchl dal nlel kan wachten op hel 
reguliere Magazine. Magazine nummer 
2/20 14 vvr:;;chijnl 1 juni. 
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Mall jouw opmerkingen over de Inhoud 
van hot magazltlo aan: sloun@chollo.ni. 
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onlvangen een link naar dit magazine 
per mall, 
Geel wijzigingen van hol emall·adrcs 
door aan: arda,pommer@adellekunlo.ni. 



 

 

 

 

Hardlopen in cijfers 

Trainers willen graag weten welke factoren van invloed 
zijn op de prestatie. 'Het geheim van hardlopen' geeft 
antwoord. Zowel in hoofdlijnen als in details. Toch is 
niet alles samenhangend en Is het flink versimpeld, 
constateert Jan Heusinkveld. 

Een hardloopboek. geschreven door 
lwee Ingenieurs, veil op: hel zal vast 
anders zijn. En dot is ook to. Er wordt 
vool wis- on notuur<undo gebruikt. Hol 
deel rnel die wis· en na1uurkunde. mei 
de vele rormules. greOeken en label· 
Ion, kun fe In lweeên onderverdelen. 
Hul ourslo Is hol 'rompmodol', dol hul 
vorbsnd boroken1 tuoaon onorzljda 
preslelle en anderzijds (op basis van 
vos1s1aando loopoconomlo berekende) 
hol mexlrnoro zuurslotopnorno vorino~ 

gen, V02max, en de snolholdsdallng 
ols de ars1end long" word!. Het tweede 
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deel zijn als hel ware 'apps' wearmee je 
correcties kunl uitrekenen voor leefllfd, 
gewicht, troiningsstalus. natuurlijke aan
leg voor korloro ol langoro elstondon, 
loopefficlêncy. heuvels, wind, tempera· 
tuur en schoenen. Oe auleurs bene· 
drukken daarbij de grote Invloed van hol 
llchaamsgowlch1. Dozo bolde ondor
dolon vorgon nogal wa1 voorkonnlo, do 
lezer zonder wiskundige bagage zal hel 
rogelmallg moeten laten olweton. 

HET ROMPMODE~ 
Het enorglcverbflJlk bij hordlopcn Is ge· 

Slim gezonder. 
én sneller worc 

rnlddeld 1 kcal per kilogram llchaarns· 
gewlchl per kllomeler. Bil duurpreslalles 
kun je het aantal kcal vervolgens via 
oen vasto formule vertalen naar de 
benodigde hoeveelheid zuurs101. De 
formule In hel boek Is: zuurstofverbruik 
~ 3.111 • de loopsnelheid in km per 
uur. En orndal je bij hol 3krn·tompo 
je V02mex bereik!. zegt de formule 
V02max = 3,111 • hel 3km·lempo: 
bij 10km por uuris jot don 31,11 rnl 
zuurstof per kg por rnlnuul, bij 20krn 
62,22. Vo0< hel snelheldsvorlles als Jo 
langoro orstendon bopt, wordt de be· 
kendo rorrnulo van Rlogol gobrulkl. Dus 
een rornprnodel mei drie onderdelen: 
vuatotoond cncrgle,1cf'brulk, de doon.ilt 
berekende benodigde V02, on do om· 
rokonlngslonnulo van Rlogol. 

DE SITE 
Mol al die roctoron kun Jo 'spelen' mot 
do calculator op hun site www.hotgo· 
helmvanherdlopen.nl. Als voorbeeld: bij 
Input Skm In 17.49 hoort een V02max 
van 54mllkg/mln on do volgende 
pres1a1los op ondo10 erstandon: 1500m 
4.55, 3km 10.19, 1Ckrn 37.24. En stel 
del bij die Skm lijd de wlndkrachl 5 was: 
bij windkracht 0 zou Jo 20 soconden 
sneller zijn geweesl. Uit do clialen op 
de site rneg Je snelden, dal hel en· 
lhouslaste reacties oproept en In een 
bohoorte voorzie!. Wol vortoon1 do silo, 
eveneens getuige de reaclles, nog wal 
klnderzlel<ten. Verder Is jammer Is dal 
de omgekcordo invalshoek, ' ik weet vla 
een 1esl wat mijn V02max Is, wal moei 
Ik dan aan prestaties kunnen leveren' 
ontbreekt. Door uitproberen kun je er 
overigens wel achter komen. 



 

 

Opzet van hot bock 
Hel boek kenl 3 delen en heeft een 
doorgaande nummering van 57 kleine 
hoofdstukken. De beschrijving van het 
rompmodel en do apps vormen deel 2 
en omval 36 hoofdsluk)es. 
Deel 1 gaal onder meer over fysiologie, 
anatomie en bewegingswetenschappen. 
Daarvoor pullen do auteurs uit bestaan· 
de welensohappelljke llleraluur. Deel 
3 Is leuk als lllustralle van deel 2 maar 
voegt geoo wezenlijk kennis 1oe. 
Hol book Is minder Slr'1k van opzei dan 
gewensl: een aan1a1 onderdel&n. wals 
bijvoorbeeld de V02max en Lralnlngs
aanwljzingon, ko1n1 op l\VOO or 1noor 
plaeisen aan de orde. Vaak vullen 
ze elkaar aan. soms ook spreken ze 
elkaar legen. Geen van belde is goed. 
Ondorslaand volg! oon aantal kanlloko
nlngen. 

V02max 
"De V02max la de pres1a1lebopa-
lende faelor". BIJ oen groep mei grote 
proslalloversehlllon klopt dlo srnlllng. 
Maar als hol pres101lenlveou dlehlor 
bi) elkear llgl speoll do hoogle van de 
anaerobe droml)<ll (AD) een grolere rol. 
Bovondlon Is dol oen veel beier 1raln
baro faclor. Hoowol or goon oonduldlg
held bes1aa1 over do rol van d1t AD, Is 
er wel con aontal lyslologlsohe facloron 
dal hel belang ervan aangeef!. Maar 
bolangrljkcr: de AD on zijn vorwanlo 
'aerobo drempel'. spelen In de moderne 
lralnlngsl""r oen belangrijke rol. Deze 
AD-factor ontbreekt In het rornpmodel. 
Aan de andere kan1: hel Is logisch del 
je de V02max noemt. omdat je daar 
makkelijk moe kunt rekenen, e" er geen 
even gomakkolljk bruikbaar allematlef 
Is. Dus: bij gebrek aan beier. 

Harl en vaalstclsel 
'Hart en vaalstelsel bepalen de hoogte 
van de V02max', en dus nlel longen 
of zuurstofopname·vermogen van de 
spieren. Opvallend is dal hel slagvo· 
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lume (SV) wel word! genoemd, maar 
niet dal het de enige echt lralnbare 
factor is, laat staan hoe je dat dan trainl 
Los daarvan, zo eonduldig Is het niet 
Langlaufers bijvoorbeeld hebben een 
hogere V02max. Dal komt omdat die 
groep meer grote spiergroepen intensief 
gebruikt. Hart en vaatstelsel kunnen 
dal dus wel aan. En als hardlopers een 
S-10% helling oplopen. Is hun V02max 
10% hoger. Hel ltjkl er meer op. dal de 
hoovoolhold zuurstof dlo alle gebruikte 
spieren samen kunnen opnemen de 
beperkende faotor Is. En dat zou Invloed 

van Hardlopen 

moolon hebben op do lralnlngsvormon. 

Vellen en anaerobe drempel 
Als do afstand groter Is, daall de snol
held. Hot boek geeft els verklarende 
factor dat je dan meer vet verbruikt en 
dal dat minder efficiënt Is. Dat Is de ge· 
bruikelijke redenering. dlo overigens in 
de praktijk blijkt op re gaan. Jammer Is 
dat In het boek een tabel wordt getoond. 
waaruit blijkt. dal je door koolhydraat
stapeling tijdens de dagen vóór do \ved· 
strijd en koolhydraatrljke drank tijdens 
de wedstrijd, voldoende koolhydraten 
zou moeten hebben voor de hele mara· 

thon. Zonder dat dil wordl afgedaan als 
een rekenvoorbeeld waar je verder nlels 
mee moet. Daarnaast is er voldoende 
be\vijs dat het niet alleen gaat om de 

noodzakelijke overgang naar meer 
vet·verbrulk, maar ook om de lnV'loed 
van de AD: je kunt niet de hele mara
thon op ie V02max lopen . zelfs niet op 
do hoogle van do AD. Hier "wring!" de 
theorie achter hel rompmodel. 

Pasfroquontio on paslonglo 
Een hoge pasfrequentle. zeker 180 
passen per mlnuul, Is een must, en 
' is makkelijk aan te leren', Maar de 
opmerking "do loopsnolhold word! 
vooral bepaald door de paslengte' zet 
Je op hel verkeerde been. Do conclusie 
daaruit is 'dus jo moot werken eon de 
pasfongto". En dal Is hot paard uchtor do 
wagen spannen. Do iufsle weergave Is: 
'cenlraal staat een hoge pasfrequenlle, 
en daarbinnen (dus uitgaande ven de 
hoge pasfroquonllo, die nouwelljks ver
andert sla jo een langere afstand loop!) 
Is het dan do peslengle die de snelheid 
bepaalt". 

Enorgleleverlng 
OaeroV"er bestaan veel miaverstan· 
don, ook In het boek. Binnen de splor 
gebeuren lwoe aperte on elkaar 
opvolgende processen. De ee<ste Is dat 
uil koolhydralon on vellen ATP word! 
aangemaakt. Oei gebeur! bij duurln
spannlngen !'net behulp van zuurstof 
In de mitochondria (de aerobe ATP
fabrlekjos). Daardoor on1s1aa1 er eon 
ktclno voorraad, die dlroc1 \veer wordl 
aangevuld. els de voorraad erneemt. 
En uil die voorraad pul de spier als die 
moot worden gebruik!. De ctnciöney 
waar hierboven sprake van Is gaal om 
wat er in de mllochondrla gebeurt: hoe
veel ATP wordt er per eenheid zuurstof 
gevormd. Hel gaat dus over de ver
hoodlng 02-lnput versus ATP-outpul. 
Welnu: die verhouding ligt vast, training 
heeft daarop geen invloed. 



 

De 1 kcal standaard 
Het Is logisch dat je in een 'model' 
uitgaat van een standaard. een gemid· 
delde waarde. De auteurs noe1non wél 
een aanlal argumenlen, waardoor er 
rlinke verschillen kunnen zijn. Daarnaast 
kun je met de 'opp loopefficièncy' zelf 
borekonon wat jo looplljdon zijn bij eon 
5% lager energieverbruik. 
Je kunt hun formule, V02 = 3,111 • 
loopsnelheid, ook gebruiken om no Ie 
gaan lloo good of slacht do eigen loop· 
economie Is. Op besla ven die formule 
bereken je de V02 bij bijvoorbeeld 
15km per uur. Als je nu in de gelegen· 
held bent om de V02 opname te meten 
rnet apparatuur 'In het veld'. en dat ken 
tegenwoordig, kan een atleet bepalen 
hoo goud zijn olgon toopoconomlo Is. 
or op de loopband, en dan mei gebruik 
van de formules van bladzijde 95 om de 
arwozlghcld van wind Ic corrigeren. 

Spoclflcltolt 
Voorbeeld: de 1500m loper moot veel 
lrBinon In hot 1 SOOm tempo-gobled. 
Maar dat gaal to kort door do bocht. 
Een trainingsschema Is allljd een ge· 
vecht tussen speclficllell en 'overload'. 
Omdat elke hardloopprestatie moer dan 
één bouwsteen heelt, moet je de afzon· 
derlljke onderdelen soms/vaak extra 
benadrukken: wil je het ullhoudlngs· 
vermogen trainen dan moet je langoro 
afstanden lopen, wit je de snelheid tral · 
nen den leg Je de klemtoon op kortere 
afstanden, wil je de kracht trainen, dan 
ga je heuvols opzookon. Dat allos valt 
onder de lerm 'overload': hel Is nlel spe~ 
cifiek, maar daarom niet minder zlnvol. 
De one·linor 'slO\V running will make you 
stower' past daar niet In. 

Versimpeling 
Einstein zei het al: 'maak alles zo simpel 
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mogelijk, maar niet (nog) simpeler'. Wal 
het romprnodel aangaat gaat alles vlo 
hot onorglovorbrulk van 1 kool on door
rekening vla vaste rorrnules naar V02 
en V02mex naar absolute prestaties. 
Oaarbl) wordt, zie hiorv66r. een aantal 
ll-Olangrljko factoren verwaarloosd. 
Mlssohlon wel logisch, soms of vaak Is 
er geen (gemakkelijk} allernellef. maar 
de lezer moel zich wol bowust zijn van 
do boporklngon. En dlo moelen nlm zijn 
lralnlngaschema beînvloodon. 
Voor de ·apps' geldt hetzelfde. Dat 
merk jo ook aan do reacties op do site. 
En natuurlijk Is hot ook moollljk om 
Iets zinnigs te zeggen over do Invloed 
van bijvoorbeeld wind en h01Jvels. De 
Invloed ven de lemporatuur zou gcrota-
1eerd 1noe1en \VOrdon aan de duur van 
de Inspanning. 

Per saldo 
Oe lozer krijg veel wetenswaardighe· 
den, en hel fanatisme van de gemld· 
delde hardloper kennende, w0<dl die 
informatie verslonden. Maar dan moot 
""wel genoeg voorkennis aanwez.lg 
21jn. Een cijferaar die alle formules In 
de juiste volgorde op een rijtje zei en 
het verband ertussen vastlegt, heeft 
een prachtig 101aal-overzich1. Maar 
wat betreft achtergronden en so1nmlge 
uitgangspunten bij het model wordt de 

lezer nu en den op het verkeerde been 
gezel. Een aantal foto's Is weinig rune· 
tloneel. een aantal grafieken zou voor 
do loosbaarhold botor kunnen wordon 
vervangen door tabellen. Het boek Is 
mooi uitgegeven, hoert een handig 
formaat, de "juiste dikte' en modlgt tol Ie· 
zon. En hot blijkt zijn weg 10 vlndon. oon 
tweede, herzlone ciruk ziet dit voorjaar 
het levensllohl. 
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