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"Hardlopen met Power" is een vervolg op "Het geheim van 
Hardlopen". Uit dat boek presenteren de auteurs regelma-
tig een onderwerp in ons tijdschrift. Het nieuwe boek werd 
gelanceerd begin april bij de Marathon van Rotterdam. 

De directe aanleiding voor het schrijven van dit boek was 
het beschikbaar komen van een hardloopvermogensmeter. 
Voor het wielrennen bestaan deze apparaten al langer. Het 
vermogen wordt dan met sensoren aan de fiets gemeten, 

maar voor het hardlopen moest een sensor ontwikkeld 
worden die op het lichaam kon worden geplaatst net als 
bij de hartslagmeter. Vermogensmeters op de fiets meten 
het mechanisch vermogen dat door de wielrenner met 
trappen op de pedalen wordt geleverd. Dat gaat veelal 
via rekstrookjes die bijvoorbeeld op de cranks, pedalen of 
achteras worden aangebracht. De gemeten kracht wordt 
vermenigvuldigd met de snelheid en de uitkomst is het ge-

leverde vermogen. 

Bij een inspanningstest wordt uit de (maximale) snelheid 
het (maximale) vermogen berekend en het resultaat wordt 
op het testformulier veelal uitgedrukt in de VO2max in ml/ 

min.kg, waarbij dan het gewicht van de atleet dus wordt 
meegenomen. In de testen wordt wel vaak een correctie  

factor gebruikt om het resultaat voor de hardloper te krij-
gen. Een echte wielrenner zal op de fiets beter presteren 
dan de hardloper en vice versa. 

Voor lopers zijn een aantal testen ontwikkeld om met 
de hartslagmeter de anaerobe drempel te bepalen. Het 
komt erop neer om steeds over een bepaalde vaste af-
stand (bijvoorbeeld 1000 m) met een hogere snelheid te 
lopen waarbij de hartslag aan het einde wordt gemeten. 
De gemeten hartslag en de snelheid worden dan grafisch 
tegen elkaar uitgezet en wordt de hartslag bepaald bij de 
het buigpunt in de grafiek dat dan de anaerobe drempel 
aangeeft. Zo zijn we opgegroeid met de hartslagmeter en 
ermee vertrouwd geraakt. 

De vermogensmeter van het merk Stryd, waarmee de au-
teurs hebben gewerkt en getest, is een sensor die in drie 
richtingen de versnellingen van je lichaam tijdens het hard-
lopen bepaalt. Met deze gegevens kan dan het vermogen 
worden bepaald. De sensor meet dus ook het vermogen 
dat je levert loodrecht op de bewegingsrichting en de ge-
leverde energie in die richting komt dus niet ten goede aan 
de snelheid. Met deze kennis kan de loop efficiëntie wor-

den bepaald en een goede trainer kan dan corrigerende 
aanwijzingen geven (uitzwaai van de benen, schommelen 
etc.). 

Om het verband te vinden tussen de metingen van de 
vermogensmeter en de anaerobe drempel zijn veldtesten 
ontwikkeld om dit te bepalen. Ook zijn er Apps ontwikkeld 

om de drempel te bepalen en ver-

volgens de diverse trainingszones 
te bepalen waarmee getraind kan 
worden. 
Een andere manier om de test uit 
te voeren is op de loopband waarbij 
dan ook bijvoorbeeld een ademgas-
analyse wordt uitgevoerd. 

Enfin, in het boek wordt alles glas-
helder uitgelegd aan de hand van 
afgeleide formules en grafieken. 
Ik vind formules etc. verband hou-
dend met hardlopen een must 
om je enig inzicht te geven wat de 
verbanden zijn tussen een goede 
eindtijd met bijvoorbeeld de voch-
tigheid of temperatuur van de 
lucht. Voor de liefhebbers die in 
deze richting geintersesserd zijn 
is het boek sowieso een must en 
een aanwinst. Voor andere lieden 
trouwens een goede kennismaking 
met de natuurwetenschappen en 
hardlopen. 

De Stryd vermogensmeter kost 
€ 249,= en dan krijg je dit boek 
cadeau. 

De aanpak met de vermogensme-
ter voor hardlopen is nieuw. Der-
halve levert dit een uitgebreide 
discussie op internet op, ook inte-
ressant. Blijft over de vraag of de 
vermogensmeter net zo populair 
gaat worden als de hartslagmeter. 
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