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Het Geheim van Hardlopen 
De invloed van de wind 
In Nederland wil het nog wel eens stevige waaien. In hard
loopwedstrijden en bij de training ervaren we dan dat het 
flink knokken kan zijn met wind tegen en dat het tempo flink 
omlaag kan gaan. Bij wind mee lijken we daarentegen te vlie
gen. Hoe groot is eigenlijk het effect van wind tegen en wind 
mee op onze hardlooptijden? 

De wiskunde van de wind 
1. Zoals beschreven in Het Geheim van Hardlopen heeft de 

windweerstand effect op het energieverbruik t ijdens het 
lopen: 
Wind tegen: V02 verbruik= V02 zonder wind+ 0,109 w2 
Wind mee: V02 verbruik= V02 zonder wind -0,0655w2 
(wis de windsnelheid in m/s) 
In de figuur zijn deze effecten weergegeven. 
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Hoeveel scheelt de wind volgens de theorie? 
In de figuur zien we dat er in theorie vanaf windkracht 3 al 
een effect is op de marathontijd. Het tijdverlies bij wind
kracht 3 is één minuut, bij windkracht 4 drie minuten, bij 
windkracht 5 ruim vijf minuten en bij windkracht 6 zelfs ne
gen minuten. 
Sterke lopers hebben een hogere V02 max en daardoor 
relatief minder last van de wind dan mindere lopers. De ver
schillen tussen de lopers zullen hierdoor dus toenemen, bij 
windkracht 5 van minder dan 2 minuten voor een wereld
topper tot 6 minuten voor een loper van 4 uur. 

En wat is het resultaat in de praktijk? 
In de praktijk hangt het werkelijke windnadeel natuurlijk 
af van het parcours. In hoeverre kunnen de lopers beschut-
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ting door te lopen in een 
groepje waarin je elkaar 
uit de wind houdt, is 
gunstig voor je eindtijd. 
Er zijn natuurlijk ook 
vele andere factoren 
die je tijd beïnvloeden, 
je t raining, de vorm van 
de dag, het parcours en 
zaken als kou of warmte - V02 door tegenwind - V02 door meewind 

Bij een stevige wind moeten we dus een flink deel van 
onze V02 ( het zuurstofopnamevermogen) inzetten om 
de windweerstand te overwinnen. De extra benodigde 
V02 is bij windkracht 8 liefst 46 ml/kg/min, zodat de 
meeste mensen dan vrijwel geen snelheid meer overhou
den. Het voordeel van wind mee is helaas minder dan het 
nadeel van wind tegen. Bij een rondgaand parcours is er 
daarom altijd sprake van een netto nadeel. 
De windweerstand is in principe onafhankelijk van het 
gewicht, hoewel in de praktijk natuurlijk wel de lichaams
grootte en houding een rol zullen spelen bij het vangen 
van de wind. Bij meer wind krimpen lopers automatisch 
in elkaar om zo min mogelijk wind te vangen. 

2. Om het effect van wind op de marathontijd uit te reke
nen, moeten we een aanname doen voor de windrichting. 
Een deel van de tijd zullen we wind tegen hebben en een 
deel van de t ijd wind mee. Voor het voorbeeld is uitgere
kend wat het effect op de t ijd van onze Marathon Man 
(die zoals bekend 3 uur 30 minuten kan lopen op de mara
thon) zal zijn bij 25% wind tegen, 25% wind mee en 50% 
zijwind. 

Tijdverlies door w ind op de marathon 
(voor de Marathon Man) 
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Windkracht op schaal Beaufort 
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Geen wereldrecord in Boston door de wind? 
Het mogelijke windvoordeel is ook een van de redenen dat 
een parcoursrecord alleen erkend wordt als wereldrecord 
als er sprake is van een rondgaand parcours . 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 
daar dan bij windkracht 4 al een voordeel van bijna 10 mi
nuten hebben. 

Het voordeel van hazen en het lopen in een 
groepje (deel 2) 

In Rotterdam en bij de andere grote marathons worden 
steeds hazen ingezet en ook op het internationale baan
circuit zien we regelmatig dat tempomakers worden inge
huurd om ervoor te zorgen dat het tempo gedurende een 
groot deel van de wedstrijd hoog wordt gehouden. 

Wat zijn de voordelen van hazen? 
De echte toppers worden door de hazen uit de wind gehou
den. Naast een psychologisch voordeel, heeft deze strategie 
ook een groot fysisch effect doordat de toppers minder 
windweerstand hoeven te overwinnen. Dit effect is bij het 
wielrennen zelfs zo groot dat het ook voor toppers vrijwel 
ondoenlijk is om op vlakke parcoursen uit de greep van het 
peloton te blijven. 

De wiskunde van het voordeel van hazen 
In Het Geheim van Hardlopen wordt de formule voor de 
windweerstand gegeven: 
V0 2 verbruik door 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 
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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 = 12,06 km/h(= 3,35 m/s). Hij zal dus 
in principe zelfs bij windstil weer gedurende de hele race zelf 
een tegenwind creëren van 3,35 mis en daarmee een hoger 
V02 verbruik hebben van 0,109*3,352 = 1,22 ml/kg/min. 
Zijn netto V02 die beschikbaar is tijdens de marathon zal dus 
dalen en zijn marathontijd zal dus toenemen. 

Hoe groot is het tijdverlies door de eigenwind? 
Het tijdverlies door de eigenwind is uiteraard recht even
redig met de afstand. In de grafiek is dit verband weergege
ven. Het effect is even groot voor snelle en langzame lopers. 
Snellere lopers creëren door hun hogere snelheid wel meer 
eigenwind en hebben dus ook een hoger V02 verbruik door 
deze tegenwind, maar hun eigen V02 is ook hoger en beide 
effecten compenseren elkaar. · 

Voordeel van hazen 
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Het effect van de eigenwind op de loopbandtest 
(deel3) 

De loopbandtest wordt dikwijls gezien als de meest zuivere 
methode om de V02 max en het prestatievermogen van 
hardlopers te bepalen. Je kunt deze test doen bij diverse 
Sport Medische Adviescentra (SMA). Je loopt dan op een 
loopband met een mond kap op, waarmee gemeten kan wor
den hoeveel lucht je uitademt en wat het zuurstofgehalte 
daarvan is. Op basis van deze gegevens kan bepaald worden 
hoeveel zuurstof je verbruikt bij een bepaalde snelheid, en 
daarmee dus wat je V02 is. In de praktijk begin je met een 
lage snelheid (bijvoorbeeld 10 km/h), vervolgens wordt de 
snelheid langzamerhand opgevoerd (bijvoorbeeld iedere 3 
minuten met 1 km/h) tot je niet sneller meer kunt. Tijdens de 
test neemt je zuurstofverbruik toe tot een maximumwaarde, 
deV02max. 

45 

awn~ 

Ron van Megen 
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Hoe groot is het voordeel van hazen? 
In de figuur is het voordeel van hazen aangegeven. Het is 
bekend uit de literatuur dat 80% van de windweerstand ver
meden kan worden als de hazen je uit de wind houden. Op 
de marathon levert dit dus een theoretisch voordeel op van 
0,8*6,8 = 5,4 minuten. Het zal dus niemand verbazen dat we
reldrecords op de marathon tegenwoordig alleen gevestigd 
worden in geregisseerde races, waarbij tot 30 km of verder 
hazen de toplopers uit de wind houden. 

Wat is het voordeel van lopen in een groepje? 
Gewone lopers hebben uiteraard geen hazen. Toch kun je 
hetzelfde voordeel behalen als je in een groepje loopt. Bij 
het lopen in een groepje profiteert zelfs iedereen, want ook 
degenen die op kop lopen hebben een lagere windweerstand 
dan wanneer ze alleen zouden lopen. Het is dus heel belang
rijk om dit voordeel mee te pakken. Loop in het begin van de 
marathon dus niet te snel weg bij een groepje omdat je vindt 
dat het te langzaam gaat. Want verder op kan het nadeel van 
je eigenwind je parten gaan spelen. 

Hoe zit dat in de praktijk? 
In de praktijk lopen het effect van eigen wind en echte wind 
natuurlijk door elkaar en zullen de omstandigheden van mo
ment tot moment verschillen. Ook lokale beschutting door 
bomen, gebouwen, schuttingen, verandering van de wind
richting en bochten in het parcours, compliceren het beeld. 
Ervaren wedstrijdlopers proberen hierin een optimale stra
tegie te volgen waarbij bij tegenwind zo veel mogelijk gescho
len wordt (achter hazen, in groepjes, achter bomen en muren) 
en bij meewind zoveel mogelijk geprofiteerd wordt van de 
wind in de rug. Ook op de baan zijn hazen en het lopen in een 
groepje van groot belang om toptijden te kunnen lopen. Dit 
sluit aan op een bekende vuistregel dat bij baanwedstrijden 
het voordeel van hazen in de orde van zo'n 2 seconden per 
ronde kan zijn. 

Wat zegt het resultaat van de test? 
De test geeft een goed beeld van je conditie. Zo liet auteur 
Hans de test 2 keer doen bij Sport Medisch Centrum Papen
dal: 1 keer in november 2011 (toen hij 67,5 kg woog) en 1 
keer in november 2012 (toen hij afgevallen was naar 57,5 
kg). Zijn conditie bleek na het afvallen spectaculair verbeterd 
te zijn, zoals te zien is in de figuur. Zijn V02 max steeg van 51 
ml/kg/min in 2011naar60 in 2012! 

Maar klopt de test wel? 
De loopbandtest is op zich een goede methode om je V02 
max te bepalen, omdat je zuurstofverbruik echt gemeten 
wordt terwijl je hardloopt. De test is dus duidelijk beter dan 
een fietstest (die minder specifiek is voor hardlopen omdat je 
je spieren anders gebruikt) en de andere methoden die we in 
een eerder stukje behandelden.Toch kent de loopbandtest 
één ernstig bezwaar: je loopt namelijk zonder tegenwind! 
In werkelijkheid hebben we bij hardlopen alt ijd last van te
genwind. Zelfs bij windstil weer of bij indoorwedstrijden 
creëeren we namel ijk zelf een tegenwind die gelijk is aan 
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onze eigen loopsnelheid. Deze 'eigenwind' veroorzaakt een 
windweerstand, waardoor we een deel van onze V02 max 
moeten gebruiken om deze weerstand te overwinnen. In 
het boek Het Geheim van Hardlopen kunnen we lezen dat 
de volgende formule geldt: 

V02 verbruik eigenwind = 0,109 v2, waarbij v de loop
snelheid is in mis. 
In werkelijkheid is je beschikbare V02 max bij hardlopen 
dus altijd minder dan de waarde die bij de loopbandtest 
gemeten wordt! Ook kun je aan de formule zien dat naar 
mate je beter bent, oftewel sneller loopt, het effect van de 
'eigenwind' op de werkelijke V02 max groter is. Omdat we 
de V02 max willen gebruiken om onze prestaties bij wed
strijden te voorspellen, moeten we de resultaten van de 
loopbandtest hiervoor corrigeren. 

Hoe groot is het effect van de 'eigenwind'? 
In de onderstaande tabel en grafiek kun je zien hoe groot het 
effect van je 'eigen wind' is. Je ziet dat een toploper met een 
V02 max op de loopbandtest van 80 ml/kg/min in werke
lijkheid in de wedstrijd maar een netto V02 max van 74,4 
heeft! Het verschil is dus echt significant. De 'eigenwind' is 
daarmee tevens een logische verklaring voor het feit dat de 
meeste wereldrecords op de lange afstand overeenkomen 
met een V02 max van rond de 75, zoals we in een eerdere 
column zagen, terwijl in de literatuur soms waarden voor 
loopbandtesten van topatleten genoemd worden van 80 of 
meer. Ook is de 'eigenwind' een logische verklaring voor het 
feit dat de V02 max waarden van Jack Daniels (die zich ba
seerde op loopbandtesten) wat hoger liggen dan die van ons. 

Effect eigen wind op V02 max biJ loopbandtes 

V02max vmax V02verlies V02max Verschil 

loopband loopband eigen wind wedstrijd percentage 

ml/kg/min m/s ml/ kg/ min ml/ kg/min % 
20 1,79 0,35 19,7 1,74 

25 2,23 0,54 24,5 2,17 

30 2,68 0,78 29,2 2,61 

35 3,13 1,06 33,9 3,04 

40 3,57 1,39 38,6 3,48 

45 4,02 1,76 43,2 3,91 

50 4,46 2,17 47,8 4,35 

55 4,91 2,63 52,4 4,78 

60 5,36 3,13 56,9 5,21 

65 5,80 3,67 61,3 5,65 

70 6,25 4,26 65,7 6,08 

75 6,70 4,89 70,1 6,52 

80 7,14 5,56 74,4 6,95 

Kan het ook beter? 
SMA Midden Nederland heeft het probleem van de 'ei
genwind' onderkend en daarom het initiatief genomen om 
een protocol te ontwikkelen om hiervoor te corrigeren. Zij 
stellen daarom de hellingshoek van de loopband in op een 
percentage van 1. Dit is gebaseerd op een onderzoek van de 
Universiteit van Brighton (A.M. Jones and J. H. Doust, A 1% 
treadmill grade most accurately reflects the energetic cost 
of outdoor running, Journal of Sports Sciences, 1996, 14, 
321-327). Sommige andere SMA's hebben deze methode 
ook overgenomen. 
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Verschil V02 max loopband-wedstrijd 

V02 max bij loopbandtest (ml/kg/min) 

Wat is het effect van een helling van 1% op de V02? 
Volgens de theorie uit Het Geheim van Hardlopen geldt 
het volgende: 
Energieverbruik hardlopen op een vlak parcours E = cmd 
Energieverbruik hardlopen op een helling E = mgh/1381 

Hierbij is E het energieverbruik in kcal, cis 1 kcal/kg/min, m 
is het gewicht in kg, dis de afstand in km, gis 9,81 m/s2 en 
h is het hoogteverschil in m. Het extra energieverbruik van 
een helling van 1 % is dus 9,81 *1/1381*1000=7,1%. 

Op een loopbandtest met een helling van 1% verbruik je dus 
7,1% meer energie (en dus ook meer V02) dan op een vlak 
parcours. Als we dit percentage vergelijken met de tabel, 
dan zien we dat voor toplopers de test met een helling van 
1% inderdaad een goede benadering geeft van het effect 
van de 'eigen wind'. Voor mindere lopers geeft de helling 
van 1 %eenoverschattingvan heteffectvande'eigenwind'. 

Hoe nu verder? 
De loopbandtest bl ijft een hele goede methode om je condi
tie te testen en je V02 max te bepalen. Wij concluderen wel 
dat het aanbeveling verdient om de V02 max waarde die 
uit de test komt, te corrigeren voor het effect van de 'eigen 
wind' om een meer realistische inschatting te krijgen van 
de prestatie die je in de wedstrijd kunt neerzetten. Dit kan 
aan de hand van bovenstaande tabel en grafiek of door het 
instellen van de hellingshoek van de loopband. Voor toplo
pers geeft een hellingshoek van 1% in de praktijk een goede 
correctie, voor mindere lopers is een hellingshoek van 0,5% 
beter. 
Je kunt het effect van de wind op je eigen tijden berekenen 
met onze calculator op www.hetGeheimvanHardlopen.nl. 
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