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avvnál 
Het Geheim van Hardlopen 
De doorbraak van vermogensmeters bij hardlopen 
In het vorige nummer van avVN Nieuws hebben we de the-
orie van het vermogen en energie bij hardlopen uitgelegd. 
Kort samengevat komt dit erop neer dat het vermogen van 
je menselijke motor gebruikt wordt om de loopweerstand, 
de luchtweerstand en de klimweerstand te overwinnen. Dit 
is weergeven in de onderstaande figuur: 

De natuurkunde van sport 

Het vermogen van de menselijke 
motor is gelijk aan de som van: 

• De loopweerstand 

• De luchtweerstand P, 

• De klimweerstand P, 

loo,veorstond 

P = Pr + Pa+ Pk 

ludgwewstand 

«ntmul I 

Ditmaal gaan we in op de praktijk. Recent zijn namelijk de 

eerste vermogensmeters ontwikkeld, waarmee je tijdens het 
hardlopen continu kunt aflezen hoeveel vermogen je mense-
lijke motor produceert! Met deze gegevens kan iedere hard-
loper dus voortaan dagelijks zijn trainingen en wedstrijden 
optimaliseren. Ook wordt het nu eindelijk mogelijk om zelf 
je loopefficiency (Running Economy) kwantitatief te bepa-
len. Je kunt dus nu echt gaan meten met welke loopstijl je het 
meest zuinig loopt. 
We hebben onze ervaringen met vermogensmeters vastge-
legd in 7 delen, die we in dit nummer en volgend nummer van 
avVN magazine zullen publiceren. 
1. De doorbraak van vermogensmeters. 
2. Hoe goed en betrouwbaar zijn vermogensmeters? 
3. Eindelijk grip op je loopefficiency! 
4. Bepaal zelf je Anaerobe Drempel Vermogen en je trai-

ningszones. 
5. Waarom trainen met een vermogensmeter? 
6. Waarom wedstrijden lopen met een vermogensmeter? 
7. Tips en tricks bij het dagelijks gebruik. 

We hebben deze artikelen samen geschreven met Guido 
Vroemen, sportarts en eigenaar van SMA Midden Neder-
land. Hij is ook medeauteur van ons boek Het Geheim van 
Wielrennen. 

De ervaringen bij het wielrennen 
We kennen allen het beeld van Chris Froome, die op de flan-
ken van de Alpe d'Huez nauwkeurig zijn vermogensmeter 
in de gaten houdt en zich niets aantrekt van de demarrages 
van Alberto Contador en Vincenzo Nibali. Chris weet pre-
cies welk vermogen hij kan volhouden en blijft dat dus ook 
trappen. Het resultaat is meestal dat Contador en Nibali zich 
opblazen en een stukje later weer ingehaald en vervolgens 
zelfs gelost worden door Froome. 
Vermogensmeters worden niet alleen door Froome, maar 
door vele profwielerploegen al jaren gebruikt. Met vermo-
gensmeters trainen de profrenners beter en presteren ze 
optimaal in de wedstrijden. 
Vermogensmeters op de fiets meten het mechanische ver-
mogen. Met behulp van rekstrookjes wordt de kracht F ge-
meten, die op de trapas wordt geleverd. Deze kracht verme-

nigvuldigd met de snelheid v (die afhankelijk is van de trap-
frequentie), levert het geleverde vermogen: P = F*v. 
Zowel in theorie als in de praktijk blijkt er een heel sterk 

verband te zijn tussen het vermogen en de prestatie. I n Het 
Geheim van Wielrennen hebben we aangetoond dat op een 
vlak parcours het totale vermogen in Watt maatgevend is, en 
in de bergen het specifieke vermogen in Watt/kg. 
Het gebruik van vermogensmeters in de training en in de 
wedstrijd biedt grote voordelen. Met een vermogensmeter 
weet je immers exact wat voor inspanning je levert, zodat  

je je training kunt optimaliseren en bij de wedstrijd het juiste 
tempo kunt aanhouden. Zonder vermogensmeter moet je af-
gaan op je gevoel, je snelheid of je hartfrequentie (HR). Deze 
zijn echter sterk afhankelijk van de weerstand die je moet 
overwinnen. Bij tegenwind of heuvelop is je snelheid bij het-
zelfde vermogen immers veel lager! Je HR is daarnaast ook 
afhankelijk van de temperatuur en je conditie. 

De doorbaak van vermogensmeters bij hardlopen 
Al jarenlang is er gezocht naar een manier om ook bij het 

hardlopen te kunnen profiteren van de voordelen van ver-
mogensmetingen. Bij hardlopen kan dat uiteraard niet met 
rekstrookjes, dus een directe bepaling van het geleverde 
vermogen is niet mogelijk. De uitdaging was dus om een an-
dere, indirecte bepaling van het vermogen te ontwikkelen. 
De doorbraak kwam met het gebruik van accelerometers. 
Dat zijn kleine chips, waarmee versnellingen gemeten kun-
nen worden. Het meetprincipe is gebaseerd op het feit dat 
de kristallen in de chip een piëzo-elektrisch effect vertonen 
onder invloed van een versnelling. Dit piëzo-elektrisch effect 
leidt tot een voltage, dat gemeten kan worden. Accelerome-
ters zijn tegenwoordig heel goedkoop, zeer nauwkeurig en ze 
zitten daarom in allerlei apparaten, zoals smartphones, auto's, 
tablets, stappentellers en hardloophorloges. Dankzij acce-
lerometers weet je mobiel of je hem horizontaal of verticaal 
vasthoudt, schakelt de !Pad zichzelf uit als je hem laat vallen 
en meet je hardloophorloge je verticale oscillatie, je cadans en 
het aantal stappen. 

De Stryd: een revolutie bij het hardlopen? 
De eerste operationele vermogensmeter voor hardlopen is in 
de afgelopen jaren ontwikkeld door de firma Stryd uit Boulder, 
Colorado (www.stryd.com). 

De Stryd vermogensmeter is een simpele pod (vergelijkbaar 
met een footpod), die je aan je hardloopbroek of aan je hart-
slagmeter kunt clippen. De sensor bevat 3 accelerometers. 
Deze meten de versnelling van je lichaam tijdens het hard-
lopen in 3 richtingen: horizontaal, verticaal en lateraal of zij-
waarts. Uiteraard is het bij hardlopen belangrijk om de verti-
cale en laterale bewegingen te beperken, omdat dit energie 
kost die niet bijdraagt aan de voorwaartse verplaatsing! 
Voorafgaand aan je training of wedstrijd kun je via een App je 
gewicht instellen. Vervolgens kun je dan via je smart phone of 
je horloge, het vermogen (in Watt) zien als je hardloopt. Na 
afloop van je training of wedstrijd kun je op de PC of smart 
phone alle data analyseren. 

Het vermogen P wordt berekend uit je gewicht m (in kg) , de 

gemeten versnelling a (in m/s2, in 3 richtingen) en de snelheid 
v (in m/s) met de formules, die we al eerder hebben gebruikt: 

F = m*a 
P = F*v 

De doorbraak van Stryd is uiteraard de software die ontwik-
keld is om uit alle data van de accelerometers continu en in 
real-time het vermogen te berekenen. De basisformules zijn 
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Het Geheim van Hardlopen
De doorbraak van vermogensmeters bij hardlopen
In het vorige nummer van avVN Nieuws hebben we de the-
orie van het vermogen en energie bij hardlopen uitgelegd
Kort samengevat komt dit erop neer dat het vermogen van
je menselijke motor gebruikt wordt om de loopweerstand,
de luchtweerstand en de klimweerstand te overwinnen. Dit
is weergeven in de onderstaande figuur:

De natuurkunde van sport

Het vermcgen van de menselijke
motor is geUjk aan de som van:

• De loopweerstand P,
• De luchtweerstand p~

• De klimweerstand Pk
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je je training kunt optimaliseren en bij de wedstrijd het juiste
tempo kunt aanhouden. Zonder vermogensmeter moet je af-
gaan op je gevoel, je snelheid of je hartfrequentie (HR). Deze
zijn echter sterk afhankelijk van de weerstand die je moet
overwinnen. Bij tegenwind of heuvelop is je snelheid bij het-
zelfde vermogen immers veel lager! Je HR is daarnaast ook
afhankelijk van de temperatuur en je conditie.

P=Pr+Pa+Pk

De doorbaak van vermogensmeters bij hardlopen
Al jarenlang is er gezocht naar een manier om ook bij het
hardlopen te kunnen profiteren van de voordelen van ver-
mogensmetingen. Bij hardlopen kan dat uiteraard niet met
rekstrookjes, dus een directe bepaling van het geleverde
vermogen is niet mogelijk. De uitdaging was dus om een an-
dere, indirecte bepaling van het vermogen te ontwikkelen.
De doorbraak kwam met het gebruik van accelerometers.
Dat zijn kleine chips, waarmee versnellingen gemeten kun-
nen worden. Het meetprincipe is gebaseerd op het feit dat
de kristallen in de chip een piëzo-elektrisch effect vertonen
onder invloed van een versnelling. Dit piëzo-elektrisch effect
leidt tot een voltage, dat gemeten kan worden. Accelerome-
ters zijn tegenwoordig heel goedkoop, zeer nauwkeurig en ze
zitten daarom in allerlei apparaten, zoals smartphones, auto's,
tablets, stappentellers en hardloophorloges. Dankzij acce-
lerometers weet je mobiel of je hem horizontaal of verticaal
vasthoudt, schakelt de IPad zichzelf uit als je hem laat vallen
en meet je hardloophorloge je verticale oscillatie, je cadans en
het aantal stappen.

De Stryd: een revolutie bij het hardlopen?
De eerste operationele vermogensmeter voor hardlopen is in
de afgelopen jaren ontwikkeld door de firma Stryd uit Boulder,
Colorado (www.stryd.com).

De Stryd: een hardlooprevolutie

Ditmaal gaan we in op de praktijk. Recent zijn namelijk de
eerste vermogensmeters ontwikkeld, waarmee je tijdens het
hardlopen continu kunt aflezen hoeveel vermogen je mense-
lijke motor produceert! Met deze gegevens kan iedere hard-
loper dus voortaan dagelijks zijn trainingen en wedstrijden
optimaliseren. Ook wordt het nu eindelijk mogelijk om zelf
je loopefficiency (Running Economy) kwantitatief te bepa-
len. Je kunt dus nu echt gaan meten met welke loopstijl je het
meest zuinig loopt.
We hebben onze ervaringen met vermogensmeters vastge-
legd in 7 delen, die we in dit nummer en volgend nummer van
avVN magazine zullen publiceren.
1. De doorbraak van vermogensmeters.
2. Hoe goed en betrouwbaar zijn vermogensmeters?
3. Eindelijk grip op je loopefficiency!
4. Bepaal zelf je Anaerobe Drempel Vermogen en je trai-

ningszones.
5. Waarom trainen met een vermogensmeter?
6. Waarom wedstrijden lopen met een vermogensmeter?
7. Tips en tricks bij het dagelijks gebruik.
We hebben deze artikelen samen geschreven met Guido
Vroemen, sportarts en eigenaar van SMA Midden Neder-
land. Hij is ook medéauteur van ons boek Het Geheim van
Wielrennen.

De ervaringen bij het wielrennen
We kennen allen het beeld van Chris Froome, die op de flan-
ken van de Alpe d'Huez nauwkeurig zijn vermogensmeter
in de gaten houdt en zich niets aantrekt van de demarrages
van Alberto Contador en Vincenzo Nibali. Chris weet pre-
cies welk vermogen hij kan volhouden en blijft dat dus ook
trappen. Het resultaat is meestal dat Contador en Nibali zich
opblazen en een stukje later weer ingehaald en vervolgens
zelfs gelost worden door Froome.
Vermogensmeters worden niet alleen door Froome, maar
door vele profwielerploegen al jaren gebruikt. Met vermo-
gensmeters trainen de profrenners beter en presteren ze
optimaal in de wedstrijden.
Vermogensmeters op de fiets meten het mechanische ver-
mogen. Met behulp van rekstrookjes wordt de kracht F ge-
meten, die op de trapas wordt geleverd. Deze kracht verme-
nigvuldigd met de snelheid v (die afhankelijk is van de trap-
frequentie), levert het geleverde vermogen: P = F*v.
Zowel in theorie als in de praktijk blijkt er een heel sterk
verband te zijn tussen het vermogen en de prestatie. In Het
Geheim van Wielrennen hebben we aangetoond dat op een
vlak parcours het totale vermogen in Watt maatgevend is,en
in de bergen het specifieke vermogen in Watt/kg.
Het gebruik van vermogens meters in de training en in de
wedstrijd biedt grote voordelen. Met een vermogensmeter
weet je immers exact wat voor inspanning je levert, zodat

raeetcrtnctce: eteac-etectrtscb effect van versnellingen (30)
sccetercmete- chips worden toegepast in mobiel en tabrees
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De Stryd vermogensmeter is een simpele pod (vergelijkbaar
met een footpod), die je aan je hardloopbroek of aan je hart-
slagmeter kunt clippen. De sensor bevat 3 accelerometers.
Deze meten de versnelling van je lichaam tijdens het hard-
lopen in 3 richtingen: horizontaal, verticaal en lateraal of zij-
waarts. Uiteraard is het bij hardlopen belangrijk om de verti-
cale en laterale bewegingen te beperken, omdat dit energie
kost die niet bijdraagt aan de voorwaartse verplaatsing!
Voorafgaand aan je training of wedstrijd kun je via een App je
gewicht instellen. Vervolgens kun je dan via je smart phone of
je horloge, het vermogen (in Watt) zien als je hardloopt. Na
afloop van je training of wedstrijd kun je op de PC of smart
phone alle data analyseren.

Het vermogen P wordt berekend uit je gewicht m (in kg) , de
gemeten versnelling a (in m/s2, in 3 richtingen) en de snelheid
v (in mis) met de formules, die we al eerder hebben gebruikt:

F=m*a
P=F*v

De doorbraak van Stryd is uiteraard de software die ontwik-
keld is om uit alle data van de accelerometers continu en in
real-tirne het vermogen te berekenen. De basisformules zijn



Ron van Megen 

Eerst eens testen bij Guido Vroemen 

avvallg. 
weliswaar eenvoudig zoals we zagen, maar er is een ingewik-
keld algoritme nodig om uit de versnellingen in alle richtingen 
op een juiste en stabiele wijze het vermogen te berekenen. 
Het grote voordeel van de Stryd is natuurlijk dat je hiermee 
in principe real-time een zuivere en exacte meting krijgt van 
het vermogen van je menselijke motor. Dit geeft een veel be-

ter beeld van je werkelijke inspanning dan je gevoel, je snel-
heid of je HR alleen. 

De eerste ervaringen en beoordelingen op internet 
Op het internet wordt momenteel uitgebreid en enthousiast 
bericht over de mogelijkheden van de Stryd. De website van 
Stryd zelf bevat een filmpje met uitleg over de werking en de 
voordelen.De internationaal vooraanstaande fysioloog dr. 

Andrew Coggan heeft de principes en mogelijkheden van de 
Stryd beoordeeld en toegelicht in het filmpje "What is run-
ning power?" te zien op Youtube. 
Ook staan op internet diverse beoordelingen en evaluaties 
van bekende bloggers, zoals dcrainmaker. Hij geeft een zeer 
praktische toelichting op het gebruik en de nieuwe mogelijk-
heden bij training en wedstrijden. 

http://www.dcra  i n maker.com/2015/01/stryd-fi  rst- ru n ni ng.htm I 

Welke mogelijke voordelen zien wij? 
Wij zijn zeer positief over deze ontwikkeling. We denken dat 
de aanvullende informatie over je vermogen vele mogelijke 
voordelen biedt, met name: 
1. Je kunt hiermee dagelijks je loop efficiëntie of Running 

Economy bepalen. Hiermee bepaal je hoe zuinig je loopt. 
Door je loopstijl aan te passen, kun je meten of je zuiniger 

gaat lopen of niet. 
2. Je krijgt dagelijks een exact en zuiver beeld van je werke-

lijke inspanning (beter dan op basis van gevoel, snelheid 
of HR). Je kunt je training hiermee dus optimaliseren. 

3. Je krijgt dagelijks een exact en zuiver beeld van je vorm 
en prestatievermogen (beter dan op basis van gevoel, 
snelheid of HR). Je kunt dus overtraining voorkomen, je 
training bijstellen en op de juiste wijze taperen. 

4. Je kunt je tempo in de wedstrijd exact kiezen op basis van 
het vermogen. Hiermee voorkom je dat je jezelf opblaast 
of nog over hebt bij de finish. 

5. Je kunt alle informatie eenvoudig delen met je coach of 
een online-platform waardoor je betere begeleiding kunt 
krijgen en je inzicht vergroot wordt. 

Uiteraard zullen al deze voordelen in de praktijk nog bewe-
zen moeten worden. We hebben zelf al de nodige testen ge-
daan en waren onder de indruk van de resultaten. 

2. Hoe goed en hoe betrouwbaar is de Stryd? 

Nu gaan we in op de testen die we zelf gedaan hebben om 
te onderzoeken hoe goed en hoe betrouwbaar de resultaten 
van de Stryd eigenlijk zijn. 

Onderzoek bij SMA Midden Nederland 

Het onderzoek is uitgevoerd in het inspanningslaboratoriunn 
van SMA Midden Nederland onder leiding van sportarts Gui-
do Vroemen. Auteurs Hans en Ron en 12 andere lopers deden 
een 'normale' inspanningstest op de loopband. Bij deze test 
beginnen de lopers met een relatief lage snelheid (bijvoor-
beeld 10 km/h). De snelheid wordt stapsgewijs opgevoerd tot 
de maximale waarde die men nog gedurende 3 minuten (de 
duur van iedere stap) kan volhouden. Tijdens de test worden 
voortdurend hartslag, zuurstofopname, koolstofdioxide afgif-
te, ventilatie en nog veel meer parameters gemeten. Aan de 
hand van deze parameters kan zeer nauwkeurig de anaerobe 
drempel worden bepaald. Tijdens deze test droegen de lopers 
ook een Stryd vermogensmeter, zodat we een goede verge-
lijking konden maken tussen de vermogensdata van de Stryd 
en de zuurstofopname V02. De onderstaande foto geeft een  

beeld van auteur Hans tijdens de test (achter de knoppen 
staat medeauteur Guido Vroemen). 

Eerst de resultaten van de 'gewone' inspanningstest (V02) 

In de onderstaande tabel en grafiek staan allereerst de re-
sultaten van de 'gewone' inspanningstest. Bij zo'n test is het 
zuurstofverbruik (de V02 in ml/kg/mi n) de belangrijkste pa-
rameter. Het zuurstofverbruik neemt toe met toenemende 
snelheid tot een maximale waarde, de VO2 max (in kg/ml/ 
min). Zoals bekend uit Het Geheim van Hardlopen is de VO2 
max een belangrijke parameter voor het voorspellen van je 
haalbare snelheden en tijden op verschillende afstanden. 

De tabel en figuur geven voor de 14 testpersonen (aange-
duid met een nummer en hun gewicht, auteurs Hans en Ron 
zijn nummer 13 en 14) de meetwaarden van de VO2 (in ml/ 
kg/min) bij verschillende snelheden. We zien een heel nor-
maal verloop, namelijk: 
1. Bij alle testpersonen stijgt de VO2 (vrijwel) recht evenre-

dig met de snelheid 
2. Voor de 14 testpersonen zijn de getalswaarden van de 

VO2 bij dezelfde snelheid niet hetzelfde. De waarden lig-
gen wel bij elkaar in de buurt, maar er zijn toch opmerke-
lijke verschillen. 

Dit laatste verschijnsel wordt veroorzaakt doordat de 14 
testpersonen niet dezelfde loop efficiëntie of Running Eco-
nomy (RE) hebben. De RE geeft aan hoeveel zuurstof iemand 
verbruikt om 1 km af te leggen (per kg lichaamsgewicht, de 
eenheid van de RE is ml 02/kg/km). Het is dus in feite een 
maat voor hoe zuinig iemand loopt. Als je weinig zuurstof 
verbruikt per km, kun je dus in principe sneller lopen bij de-
zelfde VO2 max! In een eerder artikel hebben we een over-
zicht gegeven van de literatuur over de RE. Op basis daarvan 
hebben we een (gemiddelde) rekenwaarde voor de RE afge-
leid van 201 ml/kg/km. Met deze waarde hebben we verder 
gerekend. In de onderstaande tabel en figuur is deze waarde 
van 201 aangeduid als 'theorie. 
Uit de resultaten van de 14 testlopers valt op dat deze allen 
een vrij hoge waarde voor de RE hadden. 

Het gemiddelde was 228 ml/kg/km, de minimale waarde was 
213 en de maximale waarde 248 ml/kg/min. Een hoge waar-
de van de RE betekent dat de loper relatief veel zuurstof (en 
dus energie) gebruikt om 1 km af te leggen: zo iemand loopt 
dus niet zuinig en zal bij dezelfde VO2 max dus minder hard 
kunnen lopen dan iemand met een lage waarde van de RE. 

In eerste instantie waren wij wat verbaasd over de relatief 
hoge waarde van de RE van de 14 lopers in vergelijking met 
het gemiddelde van de literatuur. Wij denken dat de verkla-
ring is dat in de literatuur bovengemiddelde lopers zijn on-
derzocht: zo heeft Guido Vroemen in zijn praktijk eens we-
reldtopper Wilson Kipsang op bezoek gehad en bij hem een 
RE van 180 ml/kg/min gemeten! Kipsang verbruikt dus bij 
dezelfde snelheid maar 180/228 = 79% van de hoeveelheid 
02 die onze testlopers gemiddeld nodig hebben. Hij loopt 
dus 21% zuiniger! Dat hij zo zuinig loopt komt deels door zijn 
lichaamsbouw, maar ook door zijn loopstijl. In een volgend 
artikel zullen we laten zien hoe je met een vermogensmeter 
kunt werken aan het verbeteren van je loopstijl. 

weliswaar eenvoudig zoals we zagen, maar er is een ingewik-
keld algoritme nodig om uit deversnellingen in alle richtingen
op een juiste en stabiele wijze het vermogen te berekenen.
Het grote voordeel van de Stryd is natuurlijk dat je hiermee
in principe real-time een zuivere en exacte meting krijgt van
het vermogen van je menselijke motor. Dit geeft een veel be-
ter beeld van je werkelijke inspanning dan je gevoel, je snel-
heid of je HR alleen.

De eerste ervaringen en beoordelingen op internet
Op het internet wordt momenteel uitgebreid en enthousiast
bericht over de mogelijkheden van de Stryd. De website van
Stryd zelf bevat een filmpje met uitleg over de werking en de
voordelen.De internationaal vooraanstaande fysioloog dr.
Andrew Coggan heeft de principes en mogelijkheden van de
Stryd beoordeeld en toegelicht in het filmpje "What is run-
ning power?" te zien op Youtube.
Ook staan op internet diverse beoordelingen en evaluaties
van bekende bloggers, zoals dcrainmaker. Hij geeft een zeer
praktische toelichting op het gebruik en de nieuwe mogelijk-
heden bij training en wedstrijden.
http://www.dcrainmaker.com/2015/01/stryd-first-running.html

,
Welke mogelijke voordelen zien wij?
Wij zijn zeer positief over deze ontwikkeling. We denken dat
de aanvullende informatie over je vermogen vele mogelijke
voordelen biedt, met name:
1. Je kunt hiermee dagelijks je loop efficiëntie of Running

Economy bepalen. Hiermee bepaal je hoe zuinigje loopt.
Door je loopstijl aan te passen, kun je meten of je zuiniger
gaat lopen of niet.

2. Je krijgt dagelijks een exact en zuiver beeld van je werke-
lijke inspanning (beter dan op basis van gevoel, snelheid
of HR). Je kunt je training hiermee dus optimaliseren.

3. Je krijgt dagelijks een exact en zuiver beeld van je vorm
en prestatievermogen (beter dan op basis van gevoel,
snelheid of HR). je kunt dus overtraining voorkomen, je
training bijstellen en op de juiste wijze taperen

4. je kunt je tempo in de wedstrijd exact kiezen op basis van
het vermogen. Hiermee voorkom je dat je jezelf opblaast
of nog over hebt bij de finish.

5. Je kunt alle informatie eenvoudig delen met je coach of
een online-platform waardoor je betere begeleiding kunt
krijgen en je inzicht vergroot wordt.

Uiteraard zullen al deze voordelen in de praktijk nog bewe-
zen moeten worden. We hebben zelf al de nodige testen ge-
daan en waren onder de indruk van de resultaten.

2. Hoe goed en hoe betrouwbaar ;sde Stryd?

Nu gaan we in op de testen die we zelf gedaan hebben om
te onderzoeken hoe goed en hoe betrouwbaar de resultaten
van de Stryd eigenlijk zijn.

Onderzoek bij SMA Midden Nederland
Het onderzoek is uitgevoerd in het inspanningslaboratorium
van SMA Midden Nederland onder leiding van sportarts Gui-
do Vroemen. Auteurs Hans en Ron en 12 andere lopers deden
een 'normale' inspanningstest op de loopband. Bij deze test
beginnen de lopers met een relatief lage snelheid (bijvoor-
beeld 10 km/hl. De snelheid wordt stapsgewijs opgevoerd tot
de maximale waarde die men nog gedurende 3 minuten (de
duur van iedere stap) kan volhouden. Tijdens de test worden
voortdurend hartslag, zuurstofopname, koolstofdioxide afgif-
te, ventilatie en nog veel meer parameters gemeten. Aan de
hand van deze parameters kan zeer nauwkeurig de anaerobe
drempel worden bepaald. Tijdens deze test droegen de lopers
ook een Stryd vermogensmeter, zodat we een goede verge-
lijking konden maken tussen de vermogensdata van de Stryd
en de zuurstofopname V02. De onderstaande foto geeft een

beeld van auteur Hans tijdens de test (achter de knoppen
staat medeauteur Guido Vroemen).

Eerst eens testen bij Guido Vroemen

Eerst de resultaten van de 'gewone' inspanningstest (V02)
In de onderstaande tabel en grafiek staan allereerst de re-
sultaten van de 'gewone' inspanningstest. Bij zo'n test is het
zuurstofverbruik (de V02 in mI/kg/min) de belangrijkste pa-
rameter. Het zuurstofverbruik neemt toe met toenemende
snelheid tot een maximale waarde, de V02 max (in kg/ml/
min). Zoals bekend uit Het Geheim van Hardlopen is de V02
max een belangrijke parameter voor het voorspellen van je
haalbare snelheden en tijden op verschillende afstanden.

De tabel en figuur geven voor de 14 testpersonen (aange-
duid met een nummer en hun gewicht, auteurs Hans en Ron
zijn nummer 13 en 14) de meetwaarden van de V02 (in ml/
kg/min) bij verschillende snelheden. We zien een heel nor-
maal verloop, namelijk:
1. Bij alle testpersonen stijgt de V02 (vrijwel) recht evenre-

dig met de snelheid
2. Voor de 14 testpersonen zijn de getalswaarden van de

V02 bij dezelfde snelheid niet hetzelfde. De waarden lig-
gen wel bij elkaar in de buurt, maar er zijn toch opmerke-
lijke verschillen.

Dit laatste verschijnsel wordt veroorzaakt doordat de 14
testpersonen niet dezelfde loop efficiëntie of Running Eco-
nomy (RE) hebben. De REgeeft aan hoeveel zuurstof iemand
verbruikt om 1 km af te leggen (per kg lichaamsgewicht, de
eenheid van de RE is mi 02/kg/km). Het is dus in feite een
maat voor hoe zuinig iemand loopt. Als je weinig zuurstof
verbruikt per km, kun je dus in principe sneller lopen bij de-
zelfde V02 max! In een eerder artikel hebben we een over-
zicht gegeven van de literatuur over de RE.Op basis daarvan
hebben we een (gemiddelde) rekenwaarde voor de REafge-
leid van 201 mI/kg/km. Met deze waarde hebben we verder
gerekend. In de onderstaande tabel en figuur is deze waarde
van 201 aangeduid als 'theorie'.
Uit de resultaten van de 14 testlopers valt op dat deze allen
een vrij hoge waarde voor de RE hadden.
Hetgemiddelde was 228 mi/kg/km, de minimale waarde was
213 en de maximale waarde 248 mi/kg/min. Een hoge waar-
de van de RE betekent dat de loper relatief veel zuurstof (en
dus energie) gebruikt om 1 km af te leggen: zo iemand loopt
dus niet zuinig en zal bij dezelfde V02 max dus minder hard
kunnen lopen dan iemand met een lage waarde van de RE.

In eerste instantie waren wij wat verbaasd over de relatief
hoge waarde van de RE van de 14 lopers in vergelijking met
het gemiddelde van de literatuur. Wij denken dat de verkla-
ring is dat in de literatuur bovengemiddelde lopers zijn on-
derzocht: zo heeft Guido Vroemen in zijn praktijk eens we-
reldtopper Wilson Kipsang op bezoek gehad en bij hem een
RE van 180 mI/kg/min gemeten! Kipsang verbruikt dus bij
dezelfde snelheid maar 180/228 = 79% van de hoeveelheid
02 die onze testlopers gemiddeld nodig hebben. Hij loopt
dus 21% zuiniger! Dat hij zo zuinig loopt komt deels door zijn
lichaamsbouw, maar ook door zijn loopstijl. In een volgend
artikel zullen we laten zien hoe je met een vermogensmeter
kunt werken aan het verbeteren van je loopstijl.

awn~

Ron van Megen

http://www.dcrainmaker.com/2015/01/stryd-first-running.html
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Wat gaf de Stryd voor resultaten bij dezelfde test? 
In de onderstaande tabel en grafiek zien we de resultaten 
van de metingen met de Stryd vermogensmeter bij dezelfde 
test. De Stryd geeft als belangrijkste resultaat je vermogen 
in Watt. Voor je loopprestatie is echter je specifieke ver-
mogen in Watt/kg de bepalende factor, we hebben dus het 
vermogen gedeeld door het gewicht van de testpersoon. 
Volgens de theorie uit Hardlopen Met Power is het aantal 
Watt/kg de belangrijkste factor voor het bepalen van je 
snelheid en tijden op verschillende afstanden. Je specifieke 
vermogen is Watt/kg is dus een soortgelijke maat als de V02 
ml/kg/min. Conform de theorie uit Hardlopen met Power 
zijn ze zelfs in elkaar om te rekenen. De energiewaarde van 1 
ml 02 is namelijk 19,5 J 
en het spierrendement 
is 25%, zodat geldt: 

Dit laatste verschijnsel wordt natuurlijk ook hier veroorzaakt 
doordat de 14 testpersonen niet dezelfde loop efficiëntie of 
Running Economy (RE) hebben. Bij de Stryd kunnen we de 
loop efficiëntie het beste uitdrukken in het specifieke ener-
gieverbruik c (in kJ/kg/km). Conform de theorie geldt: 

P = c*m*v, dus 
P/m = c*v 

De c-waarde geeft aan hoeveel energie je gebruikt om 1 km 
af te leggen (per kg lichaamsgewicht, de eenheid is kJ/kg/km). 
Het is dus in feite, net als de RE, een maat voor hoe zuinig ie-
mand loopt. Als je zuinig loopt, kun je in principe harder lopen 
bij hetzelfde vermogen! In een eerder artikel hebben we een 
overzicht gegeven van de literatuur over de c-waarde. Op ba-
sis daarvan hebben we een (gemiddelde) rekenwaarde voor 
de c-waarde afgeleid van 0,98 kJ/kg/km. Met deze waarde 
(die overeenkomt met een RE van 201 ml/kg/km) hebben we 
in ons boek verder gerekend. In de onderstaande tabel en fi-
guur is deze waarde van 0,98 aangeduid als <theorie. 

Uit de resultaten van de 14 testlopers valt op dat deze alle 
ook een vrij hoge waarde voor de c hadden. Het gemid-
delde was 1,06 kJ/kg/km, de minimale waarde was 0,87 en 
de maximale waarde 1,25 kJ/kg/min. Een hoge waarde van 
dec betekent dat de loper relatief veel energie gebruikt om 
1 km af te leggen: zo iemand loopt dus niet zuinig en zal bij 
hetzelfde vermogen minder hard kunnen lopen dan iemand 
met een lage waarde van dec. Ook hier zien we dus weer dat 
onze testlopers gemiddeld minder zuinig lopen dan gerap-
porteerd is de literatuur, de verklaring zal ook hier zijn dat 
men in de literatuur bovengemiddelde lopers getest heeft. 

Bij bestudering van de tabel en de figuur vallen de volgende 
zaken op: 
1. De meetwaarden van de Stryd zijn zeer vergelijkbaar met 

de meetwaarden van de V02; kennelijk meet de Stryd dus 
goed en betrouwbaar. 

2. De waarden voor de loop efficiëntie (de c-waarde) zijn iets 
beter dan de vergelijkbare waarden voor de RE. 

Dit laatste verschijnsel is opmerkelijk en wordt hieronder 
geanalyseerd. 

Relatie snelheid-vermogen 
v 	Watt/kg 	1 

km/h 	c=0,981 	65 kg 
1,91 

8 	2,18 
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17 4,63 4,07 4,96 

De tabel en figuur ge- 18 4,91 4,34 
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2,04 2,04 

2,42 2,42 
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3,48 4,03 3,81 

3,81 4,19 4,11 

4,34 4,40 

4,57 
4,52 
4,34 
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met een nummer en hun gewicht, auteurs Hans en Ron zijn 
nummer 13 en 14) de meetwaarden van het specifieke ver-
mogen P/m (in Watt/kg) bij verschillende snelheden. Het 
verloop is heel vergelijkbaar met dat van de V02, die we 
eerder zagen, namelijk: 
1. Bij alle testpersonen stijgt het specifieke vermogen (in 

Watt/kg) (vrijwel) recht evenredig met de snelheid 
2. Voor de 14 testpersonen zijn de getalswaarden van de 

Watt/kg bij dezelfde snelheid niet hetzelfde. De waar-
den liggen wel bij elkaar in de buurt, maar er zijn ook hier 
weer opmerkelijke verschillen. 

Vergelijking Watt/kg en VO2 
In de onderstaande tabel en grafiek hebben we tenslotte de 
ultieme vergelijking gemaakt. We hebben namelijk voor alle 
lopers en voor alle snelheden de gemeten waarden van de 
Stryd (in Watt/kg) vergeleken met de gemeten waarde van 
de V02 (in ml 02/kg/min. Zoals hierboven uiteengezet, moe-
ten die volgens de theorie een vaste relatie hebben, namelijk 
Watt/kg = 0,081255V02. Als we dus de meetwaarden van de 
Stryd delen door de meetwaarden van de V02 zou er 0,081 
uit moeten komen. 
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Wat gaf de Stryd voor resultaten bij dezelfde test?
In de onderstaande tabel en grafiek zien we de resultaten
van de metingen met de Stryd vermogensmeter bij dezelfde
test. De Stryd geeft als belangrijkste resultaat je vermogen
in Watt. Voor je loopprestatie is echter je specifieke ver-
mogen in Watt/kg de bepalende factor, we hebben dus het
vermogen gedeeld door het gewicht van de testpersoon.
Volgens de theorie uit Hardlopen Met Power is het aantal
Watt/kg de belangrijkste factor voor het bepalen van je
snelheid en tijden op verschillende afstanden. Je specifieke
vermogen isWatt/kg is dus een soortgelijke maat als de V02
mi/kg/min. Conform de theorie uit Hardlopen met Power
zijn ze zelfs in elkaar om te rekenen. De energiewaarde van 1
mi 02 is namelijk 19,5 J
en het spierrendement
is 25%, zodat geldt:

Dit laatste verschijnsel wordt natuurlijk ook hier veroorzaakt
doordat de 14 testpersonen niet dezelfde loop efficiëntie of
Running Economy (RE) hebben. Bij de Stryd kunnen we de
loop efficiëntie het beste uitdrukken in het specifieke ener-
gieverbruik c (in kJ/kg/km). Conform de theorie geldt:

P = c*m*v, dus
P/m=c*v

De c-waarde geeft aan hoeveel energie je gebruikt om 1 km
afte leggen (per kg lichaamsgewicht, de eenheid is kJ/kg/km).
Het is dus in feite, net als de RE,een maat voor hoe zuinig ie-
mand loopt. Als je zuinig loopt, kun je in principe harder lopen
bij hetzelfde vermogen! In een eerder artikel hebben we een
overzicht gegeven van de literatuur over de c-waarde. Op ba-
sis daarvan hebben we een (gemiddelde) rekenwaarde voor
de c-waarde afgeleid van 0,98 kj/kg/km. Met deze waarde
(die overeenkomt met een REvan 201 mI/kg/km) hebben we
in ons boek verder gerekend. In de onderstaande tabel en fi-
guur is deze waarde van 0,98 aangeduid als 'theorie'.

Uit de resultaten van de 14 testlopers valt op dat deze alle
ook een vrij hoge waarde voor de c hadden. Het gemid-
delde was 1,06 kj/kg/km, de minimale waarde was 0,87 en
de maximale waarde 1,25 kj/kg/min. Een hoge waarde van
de c betekent dat de loper relatief veel energie gebruikt om
1 km af te leggen: zo iemand loopt dus niet zuinig en zal bij
hetzelfde vermogen minder hard kunnen lopen dan iemand
met een lage waarde van de c.Ook hier zien we dus weer dat
onze testlopers gemiddeld minder zuinig lopen dan gerap-
porteerd is de literatuur, de verklaring zal ook hier zijn dat
men in de literatuur bovengemiddelde lopers getest heeft.

Bij bestudering van de tabel en de figuur vallen de volgende
zaken op:
1. De meetwaarden van de Stryd zijn zeer vergelijkbaar met

de meetwaarden van de V02; kennelijk meet de Stryd dus
goed en betrouwbaar.

2. De waarden voor de loop efficiëntie (de c-waarde) zijn iets
beter dan de vergelijkbare waarden voor de RE.

Dit laatste verschijnsel is opmerkelijk en wordt hieronder
geanalyseerd.

3 4 5 6 7 8

2,04

P/m (in Watt/kg)
v ••••, IV "'-,"'" 2,42
9 2,45 2,83 2.97 2,88 2,89

=19,5 *0,25/ 60*V02 10 2,73 3,08 2,86 3,12 2,80 3.80 3,51 2,84 3,20 3,08 2,46 3,08

(in mi/kg/min), 11 3,00 3,28 2,98 3,52 3,04 4,00 3,85 2,98 3,47 2,94 2,79 3,85 3,34
12 3,27 3,57 4,10 2,95 3,15 3,84 3,39 4,20 4,06 3,19 3,74 3,27 3,17 3,98 3,59

ofwelP/m 13 3,54 3,85 3,15 3,32 4,35 3,83 4,43 4,23 3,51 3,92 3,58 3,48 4,03 3,81

= 0,08125*V02 14 3,82 4,11 4,58 3,37 3,54 4,86 4,12 4,65 4,38 3,88 4,13 3,84 3,81 4,19 4,11
15 4,09 4,98 3,61 3,79 5,10 4,30 5,00 4,59 4,14 4,39 4,12 4,34 4,40
16 4,36 5,08 3,83 4,85 4,52 4,57
17 4,63 4,07 4,96 4,52

De tabel en figuur ge- 18 4,91 4,34 4,34

ven voor de 14 test- c 0,98 1.08 1,17 0,87 0,94 1,19 1,03 1,25 1,18 1,01 1,11 0,99 1.10 0,94 1,02 1,06

personen (aangeduid
met een nummer en hun gewicht, auteurs Hans en Ron zijn
nummer 13 en 14) de meetwaarden van het specifieke ver-
mogen P/m (in Watt/kg) bij verschillende snelheden, Het
verloop is heel vergelijkbaar met dat van de V02, die we
eerder zagen, namelijk:
1. Bij alle testpersonen stijgt het specifieke vermogen (in

Watt/kg) (vrijwel) recht evenredig met de snelheid
2. Voor de 14 testpersonen zijn de getalswaarden van de

Watt/kg bij dezelfde snelheid niet hetzelfde. De waar-
den liggen wel bij elkaar in de buurt, maar er zijn ook hier
weer opmerkelijke verschillen.

Vergelijking Watt/kg en V02
In de onderstaande tabel en grafiek hebben we tenslotte de
. ultieme vergelijking gemaakt. We hebben namelijk voor alle
lopers en voor alle snelheden de gemeten waarden van de
Stryd (in Watt/kg) vergeleken met de gemeten waarde van
de V02 (in mi Oz/kg/min, Zoals hierboven uiteengezet, moe-
ten die volgens de theorie een vaste relatie hebben, namelijk
Watt/kg =0,08125*V02. Als we dus de meetwaarden van de
Stryd delen door de meetwaarden van de V02 zou er 0,081
uit moeten komen.
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Uit de tabel en grafiek blijkt duidelijk dat de meeste meet-
waarden in de buurt van deze theoretische waarde liggen. 
Hierbij vallen de volgende zaken op: 
1. De verhouding tussen de Stryd en de V02 was gemiddeld 

0,078, dus dichtbij de theoretische waarde van 0,081. 
2. De verhouding varieerde bij de 14 test personen tussen 

0,067 en 0,096. 

We vermoeden dat de verschillen tussen de testpersonen 
vooral zullen samenhangen met de volgende aspecten: 
1. Het spierrendement (als dit wat hoger is, produceer je 

meer Watts bij dezelfde hoeveelheid 02) 
2. De verhouding glycogeen/vet in de brandstofmix in de 

spieren (als je spieren relatief meer glycogeen verbran-
den produceren ze meer energie bij dezelfde hoeveel-
heid 02) 

Conclusies op basis van de vergelijkende test 

Hoewel dit nog maar een eerste test is, vinden we de resulta- 
ten zeer indrukkend. Wij hadden op voorhand niet verwacht  

dat de Stryd in staat zou 
zijn om vrijwel dezelfde 
resultaten te produce-
ren als de meting van de 
V02, die toch als de gou-
den standaard van het 
fysiologisch onderzoek 
wordt beschouwd! 

We concluderen uit de 
vergelijkende test het 
volgende: 
1. De metingen van de 
Stryd geven een heel 

realistisch en betrouw-
baar beeld. 
2. De waarden liggen 
dichtbij de theorie en 

komen goed overeen met de V02 metingen. 
3. De metingen geven hele nuttige aanvullende informatie 

ten opzichte van de V02 metingen. 
4. Door beide metingen te combineren krijg je meer inzicht 

in bijzonder situaties en uitbijters en zaken als het spier-

rendement en de verhouding van vet en glycogeen in de 
brandstofmix. 

5. Voor het dagelijkse gebruik levert de Stryd een schat aan 
aanvullende informatie. Je krijgt nu in feite dagelijks de 
getallen waarvoor je anders naar het laboratorium moet 
voor een V02 test. 

Naast de bekende voordelen van vermogensmeters (zoals 
optimalisatie van training en wedstrijd), verwachten we met 

name veel van de mogelijkheid om nu je loop efficiëntie dage-
lijks te gaan meten met de c-waarde. Daarmee kunnen zaken 
als wat is de optimale loopstijl, cadans, paslengte, knieheffing 
enz. nu  eindelijk gekwantificeerd worden. Iedere loper kan 
dus gaan experimenteren en proberen zo zuinig mogelijk te 
lopen. Uiteraard zullen al deze voordelen in de praktijk nog 
nader bewezen moeten worden. 

Je kunt het effect van alle factoren 

op je prestaties nalezen in ons nieu-

we boek: 

Hardlopen met Power! 

Het boek luidt een revolutie in op 

hardloopgebied. Het boek legt de 

achtergronden en voordelen uit van 

hardloopvermogensmeters, die mo-

menteel op de markt verschijnen. 

Net  als wielrenners, kunnen hardlo-

pers nu ook hun prestaties in de trai-

ningen in de wedstrijd optimaliseren 

met de extra informatie van hun wat-

tage! 

Van de schrijvers van Het Geheim 

van Hardlopen. 
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Uit de tabel en grafiek blijkt duidelijk dat de meeste meet-
waarden in de buurt van deze theoretische waarde liggen,
Hierbij vallen de volgende zaken op:
1. De verhouding tussen de Stryd en de V02 was gemiddeld

0,078, dus dichtbij de theoretische waarde van 0,081.
2, De verhouding varieerde bij de 14 test personen tussen

0,067 en 0,096,

We vermoeden dat de verschillen tussen de testpersonen
vooral zullen samenhangen met de volgende aspecten:
1. Het spierrendement (als dit wat hoger is, produceer je

meer Watts bij dezelfde hoeveelheid 02)
2, De verhouding glycogeen/vet in de brandstofmix in de

spieren (als je spieren relatief meer glycogeen verbran-
den produceren ze meer energie bij dezelfde hoeveel-
heid Oz]

Conclusies op basis van de vergelijkende test
Hoewel dit nog maar een eerste test is, vinden we de resulta-
ten zeer indrukkend. Wij hadden op voorhand niet verwacht
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0,078 0,085 0,067 0,068 0,083 0,077 0,095 0,086 0,069 0,087 0,071 0,067 0,085 0,078
0,084 0,067 0,069 0,089 0,081 0,094 0,081 0,072 0,087 0,073 0,071 0,084 0,079
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7 0,081
8 0,081
9 0,081
10 0,081
11 0,081
12 0,081
13 0,081
14 0,081
15 0,081
16 0,081
17 0,081
18 0,081

Gem 0,081 0,077 0,082 0,066 0,070 0,085 0,077 0,096 0,085 0,071 0,086 0,071 0,075 0,067 0,085 0,078
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dat de Stryd in staat zou
zijn om vrijwel dezelfde
resultaten te produce-
ren als de meting van de
V02, die toch als de gou-
den standaard van het
fysiologisch onderzoek
wordt beschouwd I

We concluderen uit de
vergelijkende test het
volgende:
1. De metingen van de
Stryd geven een heel
realistisch en betrouw-
baar beeld,
2, De waarden liggen
dichtbij de theorie en

komen goed overeen met de V02 metingen,
3, De metingen geven hele nuttige aanvullende informatie

ten opzichte van de V02 metingen,
4, Door beide metingen te combineren krijgje meer inzicht

in bijzonder situaties en uitbijters en zaken als het spier-
rendement en de verhouding van vet en glycogeen in de
brandstofmix.

5, Voor het dagelijkse gebruik levert de Stryd een schat aan
aanvullende informatie, Je krijgt nu in feite dagelijks de
getallen waarvoor je anders naar het laboratorium moet
voor een V02 test.

Naast de bekende voordelen van vermogensmeters (zoals
optimalisatie van training en wedstrijd), verwachten we met
name veel van de mogelijkheid om nu je loop efficiëntie dage-
lijks te gaan meten met de c-waarde. Daarmee kunnen zaken
als wat is de optimale loopstijl, cadans, paslengte, knieheffing
enz. nu eindelijk gekwantificeerd worden, Iedere loper kan
dus gaan experimenteren en proberen zo zuinig mogelijk te
lopen, Uiteraard zullen al deze voordelen in de praktijk nog
nader bewezen moeten worden,

Van de schrijvers van Het Geheim
van Hardlopen.

Je kunt het effect van alle factoren
op je prestaties nalezen in ons nieu-
we boek:

Hardlopen met Power!

Het boek luidt een revolutie in op
hardloopgebied Het boek legt de
achtergronden en voordelen uit van
hardloopvermogensmeters, die mo-
menteel op de markt verschijnen.
Net als wielrenners, kunnen hardlo-
pers nu ook hun prestaties in de trai-
ning en in de wedstrijd optimaliseren
met de extra informatie van hun wat-
tage!


