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Het Geheim van Hardlopen
Energie en vermogen bij hardlopen
In dit artikel kijken we een op een heel andere dan gebruike-
lijke wijze naar hardlopen vanuit de wetten van de natuur-
kunde. Hardlopen kost een bepaalde hoeveelheid energie
(E), die bij een marathon natuur/ijk groter is dan bij een 5
km. Bij het hardlopen maken we gebruik van onze spieren
en ons hart-Iongsysteem. Dit geheel duiden we aan als onze
'menselijke motor: Die menselijke motor heeft een bepaal-
de capaciteit, die we het vermogen (P)noemen.

Bij wielrennen is het heel gebruikelijk om met vermogen,
oftewel wattages, te rijden en te rekenen. Dat kan nu ook
bij hardlopen. Hoe het zit met de basisbegrippen als ener-
gie en vermogen bij hardlopen die hier bij gebruiktworden
leggen we in dit artikel uit.
Toppers hebben een grotere menselijke motor met een
groter vermogen dan gewone mensen en kunnen daarom
sneller lopen. De basisrelatie die we daarbij veel gaan ge-
bruiken is dat je de tijd (t) die je kunt halen op een willekeu-
rige afstand kunt berekenen als je weet hoeveel energie
(E)je verbruikt op die afstand en wat het vermogen (P) van
je menselijke motor is:

t = E/P
Voorbeeld voor de marathon:

E = 2.961 kJoule

P = 235 Watt

t = 2.961.000/235 = 12.600 sec

= 3 uur 30 minuten

De kunst is natuurlijk om de getalswaarden voor E en P
te weten. Daarna is het sommetje eenvoudig te maken en
kunje je tijd op de marathon (of een willekeurig andere af-
stand) precies berekenen. In ons boek en in een volgend
artikel laten we zien hoe je de getalswaarden voor E en
P kunt bepalen en.waar die van afhankelijk zijn. Met die
nieuwe kennis en inzichten zul je (nog) beter kunnen be-
grijpen waar je hardloopprestaties door bepaald worden
en hoe je je tijden kunt verbeteren. We zullen ook aanto-
nen dat de getallen in het voorbeeld precies kloppen voor
onze Marathon Man; een man - sorry dames - van 35 jaar
die 70 kg weegt en de marathon in 3 uur 30 minuten kan
lopen. De Marathon Man gebruikten we ook in de artike-
len op basis van ons boek Het Geheim van Hardlopen om
de sommen te illustreren.
Eerst gaan we nog even wat nader in op het begrip ener-
gie. We geven enkele voorbeelden uit de dagelijkse prak-
tijk en laten zien hoe je ermee kunt rekenen.

Energie in ons eten
In het dagelijks leven kennen we het begrip energie onder
meer uit het aantal kilocalorieën (kcal) van ons voedsel. De
meeste lezers zullen wel weten dat we dagelijks grofweg
zo'n 2500 kcal consumeren (hoewel Obelix uiteraard heel
wat meer eet dan Asterix ...). Nu is 1 kcal gelijk aan 4,184
kilojoule (kf), dus 2.500 kcal komt overeen met 10.460 kj.

Afvallen door de marathon
Als we die 10.460 kj even vergelijken met het voorbeeld
van de Marathon Man, dan zien we dat hij tijdens zijn ma-
rathon aanzienlijk minderenergieverbruiktdan hij in 1 dag
op eet (om precies te zijn kost zijn marathon 2.961/10.460
= 28 % van zijn dagelijkse energie inname). Je kunt je dus
wel voorstellen dat het lopen van een marathon niet direct

tot veel gewichtsverlies leidt (even afgezien van het water-
verlies via het zweten, dat wel enkele kilo's kan bedragen,
maar weer snel aangevuld wordt door te drinken).

Hoeveel valje dan wel afdoor de marathon? Dat kunje be-
rekenen als je weet dat ons lichaamsvet een energiewaar-
de heeft van 9 kcal per gram ofwel 37,6 kj/go De Marathon
Man zal dus door een marathon in totaal 2.961/37,6 = 79
gram vet verliezen. Niet echt een getal dat zwaargewich-
ten zal inspireren om af te gaan vallen door middel van het
lopen van een marathon! Uiteraard leidt dagelijkse training
op de lange termijn wel degelijk tot een flink en stabiel ge-
wichtsverlies. Overigens gaat afvallen door minder te eten
ook niet zo snel, want als je 1 dag helemaal niets zou eten
verlies je maar 10.460/37,6 = 278 gram vet! Verhalen over
snel kilo's kwijt raken door een dieet, zijn dus een fabeltje.
Zowel met hardlopen als met een dieet moetje het langere
tijd volhouden om echt flink afte vallen!

Energie in ons dagelijks leven
In huis kennen we het energieverbruik vooral als het aantal
kilowattuur (kWh) dat we aan elektriciteit gebruiken voor
verlichting en huishoudelijke apparaten. Nu is 1 kWh gelijk
aan 3600 kj, dus kunnen we stellen dat de energiewaarde
van ons dagelijkse eten overeenkomt met 10.460/3600 =

2,9 kWh. Dat is natuurlijk maar weinig, vooral als we beden-
ken dat 1 kWh circa € 0,25 kost. Voor 2,9*0,25 = € 0,72 per
dag zouden we dus kunnen voorzien in onze dagelijkse ener-
giebehoefte. Heel wat goedkoper dan onze dagelijkse bood-
schappen. Jammer dat we elektriciteit niet kunnen eten!
Een ander voorbeeld is het benzineverbruik van onze
auto. De energiewaarde van benzine is 28.800 kj/I. Als
we benzine zouden kunnen eten zouden we dus maar
10.460/28.800 = 0,4 liter per dag nodig hebben! Met een
benzineprijs van € 1,50/liter, zouden we dus met€0,60 per
dag nog goedkoper uit zijn. Dat benzine heel veel energie
in zich bergt, kunnen we ook begrijpen als we bedenken
dat een tank van 40 liter overeenkomt met 40*28.800 =
1.152.000 kj. Dit is evenveel energie als we via ons voedsel
binnen krijgen in 1.152.000/10.460 = 110 dagen! Zo be-
zien zijn wij heel wat zuiniger dan de auto!

Hoeveel energie kost hardlopen?
Het energieverbruik van hardlopen op een vlak parcours
en zonder rekening te houden met de luchtweerstand kun-
nen we benaderen met de formule:

E=cmd
In ons boek tonen we aan dat c bij benadering gelijk ge-
steld kan worden aan 0,98 kj/kg/km. Het energiever-
bruik van onze Marathon Man (m = 70 kg) op de mara-
thon (d = 42,195 km) bedraagt dus volgens deze formule
0,98*70*42,195 = 2.898 kj. Dit getal is iets lager dan het
voorbeeld in de bovenstaande box omdat we daarbij wel
rekening gehouden hebben met de luchtweerstand. In de
figuur zie je het energieverbruik (zonder luchtweerstand)
bij verschillende afstanden.
Hoever moetje nu lopen om 1 kilo afte vallen? Dat kunnen
we eenvoudig berekenen. 1 kg lichaamsvet komt immers
overeen met 37.600 kj. Om dat te verbranden bij het hard-
lopen moet onze Marathon Man dus d = E!cm = 37600/
(0,981 *70) = 548 km hardlopen! Dat lijkt heel wat, maar
met regelmatige training bereik je dat natuurlijk wel en zul
je dus inderdaad afvallen (als je tenminste niet tegelijker-
tijd meer gaat eten).
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Wat voor tijden kun je halen met hardlopen?
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien
datje het energieverbruik van hardlopen op
een vlak parcours kunt benaderen met de
formule:

Vermogen
Hiervoor hebben we de basisrelatie uitgelegd die we kun-
nen gebruiken om de tijd (t) te berekenen die je kunt halen
op een willekeurige afstand als je weet hoeveel energie (E)
je verbruikt op die afstand en wat het vermogen (P) van je
menselijke motor is.
Nu gaan we nader in op het begrip vermogen. We geven
weer wat voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en laten
zien hoe je ermee kunt rekenen.

Het gemiddelde vermogen van de menselijke motor
Dit kunnen we eenvoudig uitrekenen door de dagelijkse
energie inname met ons voedsel (E = 10.460 kj) te delen
door het aantal seconden in 1 dag (t = 86.400 sec) met als
resultaat een gemiddeld vermogen P van 121 Watt, dus
een flinke (ouderwetse) gloeilamp.

We moeten hierbij nog bedenken dat dit slechts een the-
oretische berekening is van het 'thermische' vermogen.
In werkelijkheid moeten we bij het sporten nog rekening
houden met het spierrendement, dat maar circa 25% is.
Het gemiddelde 'mechanische' vermogen bedraagt dus
slechts 121*0,25 = 30 Watt. Uiteraard zijn we wel prima
in staat om gedurende korte tijd veel meer vermogen te le-
veren. Zo trapte Chris Froome in de Tour de France tijdens
de beklimming van de Alpe d'Huez gedurende 39 minuten
een gemiddeld vermogen van 415 Watt. Hoeveel of liever
hoe weinig 30 Watt waard is, kunnen we begrijpen als we
ons voorstellen dat we met een hometrainer elektriciteit
zouden willen opwekken. Als we een hele dag (8 uur) 30
Watt zouden trappen, levert dat 8*30/1000 = 0,24 kWh
aan elektriciteit op, ofwel € 0,06!

Andere voorbeelden van vermogens
James Watt definieerde in 1777 de paardenkracht (pk) als
het vermogen van een trekpaard om een gewicht van 150
kg in 1 minuut 30 meter op te hijsen. Het energieverbruik
hiervan is:

E=mgh
Met g = 9,81 m/s2 wordt E dus 150*9,81*30 = 44.145
Joule.
Het vermogen van 1 pk komt dus overeen met:

P = Elt = 44.145/60 = 736 Watt
Omdat een paard dit makkelijk kan volhouden, kunnen we
dus wel constateren dat het duurvermogen van een paard
een stuk hoger is dan dat van een mens.

Nog veel hoger zijn de vermogens van moderne auto's,
die tegenwoordig makkelijk 100 pk bedragen of 73.600
Watt (73,6 kW). Omdat we in het vorige hoofdstuk zagen
dat de inhoud van een tank benzine van 40 liter overeen-
komt met een hoeveelheid energie E van 1.152.000 kj,
kunnen we dus uitrekenen dat de tank leeg is na t = E/P
= 1.152.000/73.600/3.600 = 4,3 uur rijden op maximaal
vermogen.

E=cmd
Voor onze Marathon Man geldt dus dat zijn
energieverbruik gelijk is aan 0,981*70*1 =
68,7 kj/km (c = 0,981, m = 70 kg). Als we nu
het vermogen Pvan onze Marathon Man we-
ten, kunnen we uitrekenen wat voor tijd hij
kan lopen op de verschillende afstanden met
de formule:

t = E/P
Hier stellen wevoor het gemak dat zijn vermogen constant
is en gelijk aan 235 Watt. Met deze aanname kunnen we
berekenen dat de Marathon Man een kilometertijd kan lo-
pen van 68.700/235 = 292 seconden (4 min 52 sec). In de
figuur is weergegeven wat voor tijden dan haalbaar zou-
den zijn op de verschillende afstanden.
Bij de figuur plaatsen we voor de volledigheid 2 kantteke-
ningen:
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1. We hebben hierbij nog geen rekeninggehouden metde
luchtweerstand. Het effect hiervan is klein, maar niet
verwaarloosbaar.

2. In werkelijkheid is het vermogen niet constant, maar
afhankelijk van de afstand. Hierdoor kun je op de korte
afstand sneller lopen dan op de lange afstand.

je kunt het effect van alle aspecten je eigen tijden berekenen
met onze calculator op www.hetgeheimvanhardlopen.nl.
Daar kun je ook onze boeken bestellen.

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

Hans en Ron hebben de nieuwe hardloopvermogensmeters
getest en zijn zeer onder de indruk

http://www.hetgeheimvanhardlopen.nl.
http://www.hetgeheimvanhardlopen.nl
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Nieuw boek: Hardlopen met Power!
Een hardlooprevolutie
Trainen en racen met een vermogensmeter: Chris Froome
doet het al jaren en Mo Farah gaat nu ook aan de slag! Ein-
delijk kunnen hardlopers profiteren van de extra informatie
die je Wattage oplevert. Een 'game-changer' zonder weerga.
Binnenkort wil en kan niemand meer zonder!
Maar hoeveel Watt is je vermogen eigenlijk bij hardlopen en
hoe kun je die kennis gebruiken om efficiënter te lopen en
successen te boeken in de training en de wedstrijd?
Het wordt allemaal uitgelegd in dit nieuwe boek Hardlopen
met Power! van de auteurs van Het Geheim van Hardlopen
en Het Geheim van Wielrennen.

Een hardloopvermogensmeter draagje net als een
hartslagmeter aan een borstband

Van Het Geheim van Hardlopen naar
Hardlopen met Power!
Velen kennen Hans van Dijk en Ron van Megen van hun arti-
kelen in avVN Nieuws en columns op websites en in bladen.
Al sinds de lanceringvan de eerste druk van Het Geheim van
Hardlopen in 2013 krijgen ze vele enthousiaste reacties van
lopers, die fan zijn van hun wetenschappelijke en toeganke-
lijke benadering van het hardlopen. Hun calculator op www.
hetGeheimvanHardlopen.nl is een van de meest populaire
onderdelen en wordt maandelijks door 20.000 lopers be-
zocht! Na Het Geheim van Hardlopen schreven Hans en
Ron, samen met sportarts en coach Guido Vroemen, een
tweede boek Het Geheim van Wielrennen, dat eveneens
een bestseller bleek. Bij het schrijven van Het Geheim van
Wielrennen ontdekten Hans en Ron de grote voordelen van
het gebruik van vermogensmeters. Wielrenners optimalise-
ren hun training en wedstrijdstrategie door continu te me-
ten hoeveel Watt ze trappen.

De doorbaak van vermogensmeters
bij hardlopen
Wat zou het mooi zijn als we bij hardlopen ook konden
profiteren van de voordelen van een vermogensmeter, die
immer precies aangeeft wat je presteert? En dat kan nu, na
jarenlange research is er recent een vermogensmeter voor
hardlopen ontwikkeld! Hans en Ron hebben hem op het lab
van Guido Vroemen bij SMA Midden Nederland meteen
getest en zijn laaiend enthousiast! Ze zijn ervan overtuigd
dat dit een succes gaat worden. De toppers, zoals Mo Farah,
gaan dit natuurlijk als eerste oppakken. Maar ook voor ons
'gewone' lopers zal er een wereld open gaan als we continu
ons Wattage op ons horloge kunnen aflezen. Dit wordt een
historische doorbraak, vandaar dit nieuwe boek.

Wat isje vermogen bij hardlopen?
Hoeveel Watt bedraagt je hardloopvermogen, hoe kun je dit
bepalen en hoe snel kunje ermee lopen? Hoe moet je trainen
op basis van vermogen? Wat is de invloed van je gewicht?
En wat is de invloed van alle andere factoren die je hard-
loopprestatie bepalen? Het wordt allemaal uitgelegd in dit

unieke en complete nieuwe boek, dat helemaal gaat over je
hardloopvermogen en dankbaar gebruik maakt van de ken-
nis en ervaring met vermogensmeters bij wielrennen.

Nog beter inzicht!
Het boek laat zien dat je hardloopvermogen (nog) beter in-
zicht geeft in je prestaties. Hoe kun je je hardloopvermogen
zo groot mogelijk maken en hoe kun je met je hardloopver-
mogen een zo goed mogelijke tijd lopen? Je zult alles beter
begrijpen en daarbij tevens merken dat de modellen van
Hardlopen met Power! (nog) krachtiger en duidelijker zijn
dan de modellen uit Het Geheim van Hardlopen.

Lancering bij de marathon van
Rotterdam op 10 april 2016
Hardlopen met Power! verscheen begin april 2016 ter gele-
genheid van de marathon Rotterdam.
Het boek is zeer rijk geïllustreerd en staat boordevol bruik-
bare informatie. Hardlopen met Power! is hét ultieme na-
slagwerk voor de slimme hardloper en zijn coach. Het boek is
zeer positief beoordeeld door deskundigen en prominenten.

Hans van Dijk is emeritus hoogleraar aan de Technische Uni-
versiteit Delft en evenals Ron van Megen civiel ingenieur.
Hans van Dijk en Ron van Megen zijn al meer dan 30 jaar
fanatieke hardlopers. Als ingenieurs willen zij precies weten
waardoor je prestatie bij hardlopen (en andere duursporten)
bepaald wordt en hoe je op gestructureerde wijze beter,
sneller en fitter kunt worden. Hun boeken bieden atleten en
hun coaches toegankelijke kennis en informatie om gericht
te trainen of een wedstrijd strategie te bepalen en achterafte
evalueren.

Hardlopen met Power!

Auteurs: Hans van Dijk en Ron van Megen
Genaaide paperback in full color ISBN: 978-90-821069-7-8
Prijs: € 24,95 (inclusief 6% BTW)

www.hardlopenmetpower.nl
www.hetgeheimvanhardlopen.nl
www.hetgeheimvanwielrennen.nl

Verkrijgbaar vanaf begin april 2016 bij de betere
boekhandel, webshops en hardloopspeciaalzaken.
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