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Hans van Dijk 

Het Geheim van Hardlopen 
Voeding, supplementen en bietensap 
De invloed van warm weer 

Alle lange afstandslopers hebben wel eens zo'n ideale race 
meegemaakt: snel parcours, lekker vlak, windstil weer, lek
ker groepje en ideale temperatuur. Maar wat is dat eigenlijk, 
de ideale temperatuur? We hebben de afgelopen tijd hier op 
verschillende manieren naar gekeken. In dit artikel geven we 
hiervan een samenvatting om goed te begrijpen hoe en hoe
veel de temperatuur van invloed is op de hardloopprestaties. 

De invloed van de temperatuur op de prestaties bij hardlo
pen wordt in de praktijk bepaald door tenminste 3 factoren: 
1. Bij te lage temperatuur zijn we genoodzaakt om extra 

kleding aan te doen om te voorkomen dat we last krijgen 
van de kou en ons lichaam te veel afkoelt. Extra kleding 
leidt tot extra gewicht en belemmert bovendien onze 
bewegingsvrijheid. 

2. Bij te hoge temperatuur krijgen we problemen om de 
warmte die we zelf produceren bij het hardlopen kwijt 
te raken en lopen we het risico op oververhitting en ook 
op uitdroging door het zweetverlies. De opwarming en 
uitdroging is sterk afhankelijk van de afstand en wordt 
nader behandeld in een ander hoofdstukje. 

3. De oplosbaarheid van zuurstof is omgekeerd evenredig 
met de temperatuur, waardoor de V02 max bij lagere 
temperaturen in principe wat hoger is. In water is bij 
25 °C de oplosbaarheid van zuurstof 8,3 mg/I en bij 0 
°C maar liefst 14,6 mg/I (oftewel 80% hoger). In de long
blaasjes en in het bloed is dit effect overigens veel kleiner 
omdat de lucht in de longen wordt opgewarmd tot enkele 
graden beneden de lichaamstemperatuur van 37 °C. 

In de praktijk blijkt dat de optimale temperatuur ergens in 
de buurt van 10 graden Celsius zal liggen. Dit is koel genoeg 
om geen problemen met opwarming te krijgen en warm ge
noeg om geen extra kleding nodig te hebben. Tevens is dit 
laag genoeg om te profiteren van de hogere oplosbaarheid 
van zuurstof. Bovenstaande geldt vooral voor de lange af
stand, waar de V02 max maatgevend is. 
In de literatuur zijn twee interessante studies gerappor
teerd waarbij men op basis van statistische analyses heeft 
gekeken naar de optimale temperatuur in de praktijk. 
In de eerste studie is gekeken naar de optimale temperatuur 
als functie van de afstand. Hierbij werd de praktijkerva
ring bevestigd dat de optimale temperatuur voor sprinters 
veel hoger is dan voor lange afstandslopers. Dit is bekend 
en wordt verklaard door het feit dat sprinters vooral hun 
anaerobe systemen gebruiken en de spieren voldoende op
gewarmd moeten zijn om momentaan topprestaties te kun
nen leveren. In de tabel en grafiek zien we dat de optimale 

Optimale temperatuur 

a f stand mannen vrouw e n 

km ·c ·c 
0.1 22. 1 23.0 

0.2 22.6 22,3 
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+ 

0 .8 19 ,0 1 8.4 
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1.5 22.2 1 9 .4 

5 18.3 1 7 .2 

10 16,8 19 .0 

21 . , 14 ,3 13.4 

42.195 9.7 11 ,0 

temperatuur voor de lange afstand inderdaad in de buurt van 
de 10 °C. We zien ook dat er een verschil is tussen mannen en 
vrouwen. Dat zal samenhangen met het natuurlijke verschil 
in vetpercentage tussen beide sexen. 
In de tweede studie heeft men in detail gekeken naar het 
(statistische) effect van de temperatuur op de prestaties bij 
de marathon. De figuur geeft de resultaten, die als volgt kun
nen worden samengevat: 
• De optimale temperatuur is ongeveer 7 °C 
• Bij strenge kou (- 5 °C) is de snelheid gemiddeld 4% lager 
• Bij warmte (25 °C) is de snelheid gemiddeld 8% lager bij 

vrouwen en 13% lager bij mannen 

Wij hebben de exacte formules ook opgenomen in onze 
calculator, zie www.hetgeheimvanhardlopen.nl 
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Wat betekent dit nu voor onze Marathon Man? 

25 

In een grafiek en tabel hebben we het effect weergegeven van 
een prestatievermindering van 13% (theoretisch dus bij 25 
°C) op de verschillende afstanden. We zien dat onze Marathon 
Man dan 26 minuten langer zal doen over de marathon! 
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Relatie afstand-optimale temperatuur Km-tijd bij hoge temperatuur 
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Marathon Man 13% slechter 

afstand tijd tijd 

0,8km 0:03:01 0:03:24 

1.5 km 0:05:55 0:06:41 

3Km 0:12:24 0:14:01 

5km 0:2 1:26 0:24:13 

10 km 0:44:59 0:50:51 

15 km 1:09:26 1 :18:27 

16,1 Km 1:14:54 1:24:38 

20 km 1:34:27 1:46:44 

21,1 km 1:40:02 1:53:02 

25 km 1 :59:56 2:1 5:31 

30 km 2 :25:46 2:44:43 

42.195 km 3:30:00 3:57:18 

Marathon Leiden: 
Hoeveel invloed had de warmte op de tijden? 

Het was zondag 18 mei 2014 heerlijk weer om te fietsen, 
maar de lopers bij de marathon van Leiden hadden het zwaar 
te verduren met het warme weer (20-23 graden en een wol
keloze lucht). Velen vielen uit of haalden hun geplande tijd op 
geen stukken na. Ook auteur Hans was in eerste instantie te
leurgesteld door zijn tijd van 1:24:23 op de halve marathon. 
Bij nadere bestudering van de uitslag viel het Hans echter op 
dat de meeste lopers bij de halve marathon een paar minuten 
langzamer waren dan vorig jaar. En dat terwijl er toen toch 
een fikse wind stond die de tijden zeker ook niet positief be
invloed kon hebben. Dit bevestigt wat we hiervoor al hebben 
uitgelegd. De warmte heeft dus aantoonbaar een behoorlijke 
invloed op je prestatie, ook al bij de halve marathon. 

Berekening warmtebalans 
We kunnen het effect van de temperatuur ook doorgronden 
aan de hand van de warmtebalans. Dit gaat als volgt. Om 
hard te lopen verbruiken onze spieren energie. In het Ge
heim van Hardlopen kunnen we lezen dat dit 1 kcal per kg 
lichaamsgewicht en per km is. Het mechanische rendement 
van onze spieren is echter maar 33 %, zodat 0,67 kcal/kg/km 
vrijkomt in de vorm van warmte. Als deze warmte niet afge
voerd wordt, zal het gevolg zijn dat onze lichaamstempera
tuur gaat stijgen. Uit de literatuur is bekend dat een stijging 
van de lichaamstemperatuur tot prestatieverlies leidt; bij 
een stijging van meer dan 1,5 graden Celsius kunnen zelfs al 
verschijnselen van een zonnesteek optreden. In de onder
staande tabel geven we de warmtebalans van hardlopen: 
we zien dat bij een halve marathon de warmteproductie 
van de Marathon Man al 989 kcal bedraagt. Wanneer die 
warmte niet afgevoerd zou worden, zou dit theoretisch 
leiden tot een stijging van de lichaamstemperatuur met 14 
graden Celsius! 

Warmtebalans hardloP.en 
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Warmteproductie halve marathon 
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Het bovenstaande is natuurlijk een te simpel model. In de 
praktijk wordt warmte afgevoerd door convectie (luchtstro
ming) en vooral door zweetproductie. In de onderstaande 

tabel hebben we uitgerekend hoeveel zweet onze Marathon 
Man theoretisch moet produceren om de warmteproductie 
afte voeren; dit blijkt 1,85 literte zijn bij de halve marathon. 

ZweetP.roductie hardlooen 

Warmteproductie bij halve marathon 989,59 kcal 
Verdampingswarmte water 536,00 kcal/liter 
Benodigde zweetproductie wordt 1,85 liter 

Grafiek zweetverlies 
Het warmteverlies door convectie is in de praktijk afhan
kelijk van de snelheid, de wind en de temperatuur en kan in 
eerste benadering op 40% van de warmteproductie gesteld 
worden. De resterende 60% moet dus afgevoerd worden 
door het zweet. 

De resultaten van de berekeningen van de warmtebalans 
zijn eenduidig: 
• De warmteproductie en het zweetverlies nemen recht 

evenredig toe met de afstand. 
• De warmteproductie en het zweetverlies nemen recht 

evenredig toe met het gewicht. 

In de onderstaande figuur is het zweetverlies weergeven 
voor de hele marathon. We zien dat dan het zweetverlies 
echt een probleem kan gaan worden en met name bij zware 
lopers. Het zweetverlies loopt bij hen op tot meer dan 5 liter! 
Uit de literatuur is bekend dat het vochtverlies beslist onder 
de grenswaarde 5% van het lichaamsgewicht moet blijven. 
Hierbij moeten we nog bedenken dat dit het netto zweetver
lies is. Een deel van het zweet druipt van de huid af of wordt 
door de kleding geadsorbeerd. Dit niet verdampte deel le
vert geen bijdrage aan de afkoeling. Het bruto zweetverlies 
zal dus in de praktijk nog groter zijn. Afhankelijk van de rela
tieve luchtvochtigheid kan dit wel een factor 2-3 bedragen. 
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Effect tropische condities en zweten op prestaties 
Hoe zweetverlies een rol kan spelen, kunnen we toelichten 
aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Bij de Olympische 
Spelen van Atlanta was het 25 °C en was de relatieve lucht
vochtigheid 70%. Veel lopers leden onder de hitte en de race 
werd uiteindelijk gewonnen door de Zuid-Afrikaanse licht
gewicht Josiah Thugwane (43 kg) voor de Zuid-Koreaanse 
lichtgewicht Lee Bon Ju (45 kg). Het was geen toeval dat 
twee extreem lichte renners wonnen onder deze tropische 
condities. 

Onder deze condities wordt zweten vrijwel onmogelijk en 
is het bruto zweetverlies in de orde van drie keer het netto 
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zweetverlies. Een loper van 50 kg heeft onder deze condi
ties dus een significant voordeel ten opzichte van een loper 
van 90 kg, ook omdat zware mensen relatief minder huidop
pervlak hebben en dus relatief minder makkelijk de warmte 
kwijt kunnen raken. 

Tim Noakes, de auteur van' The Lore of Running', vatte de 
invloed van het zweetverlies op de prestatie samen met de 
slogan 'all great marathoners are small'. 

Ook in dat opzicht zijn de Keniaanse lichtgewichten dus 
in het voordeel. Zo was winnaar David Rutoh in staat om 
zelfs bij dit warme weer het parcoursrecord te verbeteren 
tot 2:13:22! Maar niet alle Kenianen kunnen goed tegen de 
warmte, want Hans wist zowaar bij de 17 km een Keniaanse 
marathonloopster in te halen. Zij is uiteindelijk gefinished 
boven de 3 uur ... 

De invloed van de hitte 

De hittegolf van juli 2014 heeft ons geïnspireerd om nog 
eens een keer goed te kijken naar de invloed van de warmte 
op de prestaties bij het hardlopen. 

Hoe werkt de invloed van de warmte op ons lichaam? 
We moeten daarbij, zoals hierboven al is aangegeven, on
derscheid maken tussen het effect van verhoging van de 
temperatuur van ons lichaam (hyperthermie) en het effect 
van uitdroging (dehydratatie). 

Als we hardlopen produceren we vrijvyel altijd meer warmte 
dan we verbruiken. Onze lichaamstemperatuur gaat daar
door stijgen en we gaan zweten, om de warmte afte voeren. 
Bij een lage temperatuur kan er al veel warmte afgevoerd 
worden door stroming (convectie), waardoor we minder 
hoeven te zweten. We koelen dan al voldoende af door de 
lucht die langs ons stroomt tijdens het lopen. Bij een hoge 
luchttemperatuur zweten we veel meer en dreigt het gevaar 
van uitdroging. Bij een combinatie van hoge luchttempera
tuur en hoge luchtvochtigheid kunnen we onze warmte vrij
wel niet meer kwijt en dreigt het gevaar van een zonnesteek 
of collaps. 

De verhoging van de lichaamstemperatuur heeft als belang
rijk gevolg dat de bloedvaten in onze huid zich verwijden, 
waardoor meer bloed naar de huid stroomt en minder bloed 
beschikbaar is voor onze (been)spieren. Onze cardiovascu
laire capaciteit wordt dus in feite lager; als we lopen met een 
HR-meter merken we dit aan de 'cardiac drift', dat wil zeg
gen dat we bij dezelfde HR minder hard lopen of bij dezelfde 
loopsnelheid een hogere HR krijgen. 

Zo merkte Hans op zaterdagochtend 19 juli 2014 (toen het 
al 25 graden was) dat zijn HR bij zijn dagelijkse rondje van 12 
km circa 6 slagen hoger was dan normaal bij dezelfde snel
heid. Omdat de HR maxvan Hans 172 bpm is en zijn rust HR 
42, betekent dit in feite dat zijn prestatievermogen die och
tend 6/(172-42) = 4,6 % minder was dan anders. 
De verhoging van de lichaamstemperatuur leidt ook tot een 
verlaging van het uithoudingsvermogen en een verhoging 
van het verbruik aan glycogeen (de koolhydraten in de spie
ren). 

Het zweetverlies heeft onder meer tot gevolg dat ons bloed
volume daalt en het bloed dikker wordt, waardoor de capa
citeit van het hart en de V02 max nog verder verminderen. 
Uiteindelijk kan de druk in de aderen zo ver dalen, dat het 
vullen van de hartkamer in gevaar komt, waardoor de HR 

nog verder omhoog moet gaan. Als de lichaamstemperatuur 
boven de 39,5 graden Celsius stijgt, kunnen de verschijnse
len van een zonnesteek optreden (flauwvallen, extreme ver
moeidheid, verminderd vermogen om te zweten). 

Calculatoren over de invloed van de warmte 
Op internet zijn diverse calculatoren te vinden over de in
vloed van de warmte op het prestatievermogen. Veel calcula
toren zijn gebaseerd zijn op de formule van de Amerikaanse 
coach Jack Daniels. We hebben deze eens geanalyseerd, zie 
de onderstaande figuur. 
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Tot onze verbazing geeft Dan ie Is het bovenstaande verband 
voor alle afstanden, van de 1 EM tot en met de marathon! 
Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Zowel uit de theorie als uit 
onze ervaringen in de praktijk weten we dat de effecten bij 
langere afstanden relatief veel groter zijn! Een 5 km kun je 
in de warmte nog wel lopen, maar bij de marathon kan het 
effect desastreus zijn. 

De invloed van de warmte bij de marathon 
In 2012 is door Lelou et al. een grootschalig onderzoek ge
publiceerd over de invloed van de warmte op de marathon. 
Hierbij heeft men de resultaten gedurende 10 jaar van 6 
grote stadsmarathons geanalyseerd. Het totaal aantal deel
nemers/data bedroeg bijna 1.800.000 en de temperatuur 
varieerde tussen 1,7 en 25,2 graden Celsius. Hieronder ge
ven we deze resultaten in hetzelfde format als dat van Jack 
Daniels. Het is zonneklaar dat de invloed van de temperatuur 
veel groter is dan in de formule van Jack Daniels. Bij 30 gra
den is het effect volgens Daniels slechts 3,8%, terwijl dit bij 
de marathonlopers van Lelou 22% was bij mannen en 14% bij 
vrouwen. Wij komen dan ook tot de conclusie dat de resulta
ten van Lelou de werkelijkheid veel beter benaderen dan de 
formule van Daniels. 

Maar de resultaten van Lelou gelden alleen voor de mara
thon. Hoe zit het nu bij de kortere afstanden? 
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Wat is de invloed van de afstand? 
We hebben geen goede literatuur kunnen vinden met con
crete resultaten over de invloed van de afstand bij hitte. Toch 
zijn we er na enig puzzelen in geslaagd om zelf een relatie 
af te leiden voor het tijdverlies op verschillende afstanden. 
Voor een temperatuur van 30 graden Celsius is deze relatie 
in onderstaande figuur weergegeven. 

Effect afstand op tijdverlies bij 30 graden 
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Afstand in km 

We hebben dit gebaseerd op de volgende overwegingen: 

1. De invloed van de afstand zal meer dan evenredig zijn; bij 
de marathon is het effect relatief groter dan bij kortere 
afstanden. 

2. De invloed van de hitte zal minimaal zijn bij de korte af
standen; we hebben aangenomen dat bij 3000 meter het 

tijdverlies beperkt is tot 1% . 
3. De invloed van de afstand kan benaderd worden door het 

effect van de 'cardiac drift'. Als voorbeeld geven we het ef
fect bij 10 km. Het tijdverlies van 3% van de figuur komt 
voor Hans overeen met een 'cardiac drift' van 0,03*(172-
42) = 3,9 bpm. Dit lijkt goed te kloppen. Voor de halve 
marathon zijn de resultaten 8% tijdverlies en een 'cardiac 
drift' van 9,6 bpm. 

Bij warm weer speelt ook de luchtvochtigheid een rol bij je 
zweetverlies en daarmee het tijdverlies. Dit hebben we hier 
nog even buiten beschouwing gelaten. 
We zijn benieuwd naar eventuele reacties op dit artikel en 
hebben de formule van de invloed op de temperatuur op je 
tijd voor verschillende afstanden toegevoegd aan de calcu
latoren op www.hetgeheimvanhardlopen.nl. Het boek is 
inmiddels ook verkrijgbaar als e-book. 

Hans van Dijk en Ron van Megen 
www.hetgeheimvanhardlopen.nl 

Het Geheim 

van Hardlopen 
ISBN: 
978-90-821069-1-6 

Prijs:€ 19, 95 
(inclusief BTW) 

avVN kilometer-teller 2014 
de laatste maand gaat in 
Vorig jaar ontvingen alle leden en abonnees bij dit clubblad 
het boekje "avVN kilometer-teller 2014". Voor de deelne
mers hieraan begint nu de laatste maand om nog te probe
ren zoveel mogelijk kilometers te "verzamelen". 
Daarna begint voor de medewerkers van avVN een span
nende en drukke tijd. De boekjes dienen uiterlijk 15 januari 
2015 te worden opgestuurd naar Harrie Stempher (adres 
zie hieronder) ter controle. Pas dan is voor de organisatie 
duidelijk hoeveel deelnemers ons initiatief heeft opge
leverd. Vervolgens worden de boekjes gecontroleerd en 
wordt er van alle deelnemers een totaalstand gemaakt. 
Daarna krijgen de deelnemers het boekje weer terug, 
zodat het als aandenken in hun looparchief bewaard kan 
worden. 
15 december zijn ook de nieuwe boekjes voor 2015 weer 
beschikbaar en deze zijn aan te vragen bij Harrie Stempher. 

U DOET MEE EN WENST TEVENS EEN 
PRESTA TIEHERINNERING: 
U maakt voor 15 januari 2015€15,00overop IBAN nr. NL-
15RABO 0343000806 t.n.v. avVN, p.a. MJP Verboord, Wa
terpoort 15256 AX Heusden. U dient het boekje, uiterlijk 
15 januari 2015, op te sturen naar Harrie Stempher, Krui
denhof 18, 5632 MD Eindhoven. Gaarne ook het kaartje 
met de kilometerstanden van de vorige jaren meesturen 
voor het algemeen klassement 2014 en de top 300. 
U krijgt uw herinnering en uw boekje uiterlijk in de maand 
april toegestuurd. 

U DOET MEE EN WENST ALLEEN 
UW KILOMETERS TE LA TEN 
REGISTREREN: 
U maakt voor 15 januari 2015 
€ 6,00 over op 1 BAN nr. 
NL15RABO 0343000806 t.n.v. 
avVN, p.a. MJP Verboord, Water
poort 1 5256 AX Heusden. U dient 
het boekje, uiterlijk 15 januari 2015, 
op te sturen naar Harrie Stempher, 
Kruidenhof 18, 5632 MD Eindhoven. 
Gaarne ook het kaartje met de kilome
terstanden van de vorige jaren mee
sturen voor het algemeen klassement 
2014 en de top 300. U krijgt uw boekje 
uiterlijk in de maand april toegestuurd. 

U WILT EEN NIEUW BOEJEVOOR 2015: 
Stuur een email naar 
hstempher@hotmail.com 
met naam, adres, postcode en plaats en maak 
€ 4,50 (per boekje) over op 1 BAN nr. 
NL15RABO 0343000806 t.n.v. avVN 
p.a. MJ P Verboord, Waterpoort 1, 5256 AX Heusden. 

U HEEFT VRAGEN: 
Mail uw vraag naar hstempher@hotmail.com 
Tel. 06-41555509 

awn~ 


