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Hans van Dijk

we onze warmte vrijwel 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 andere functies, waaronder onze (been)
spieren. Onze cardiovasculaire capaciteit wordt dus in feite
lager; als we lopen met een HR-meter merken we dit aan de
'cardiac drift', dat wil zeggen dat we bij dezelfde HR minder
hard lopen of bij dezelfde loopsnelheid een hogere HRkrijgen.

Hardlopen met Power!

Zo merkte Hans op zaterdagochtend 19 juli 2014 (toen het
al25 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 HRmax van Hans 172 bpm is en zijn HRrust
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
verlagingvan het uithoudingsvermogen en een verhogingvan
het verbruik aan glycogeen (de koolhydraten in de spieren).

Het zweetverlies heeft onder meer tot gevolg dat ons bloed-
volume daalt en het bloed dikker wordt, waardoor de capaci-
teit van het hart en ons prestatievermogen nog verder ver-
minderen. Uiteindelijk kan de druk in de aderen zo ver dalen,
dat hetvullen van de hartkamer in gevaar komt, waardoor de
HR nog verder omhoog moet gaan. Als de lichaamstempera-
tuur boven de 39,5°C stijgt, kunnen de verschijnselen van
een zonnesteek optreden (flauwvallen, extreme vermoeid-
heid, verminderd vermogen om te zweten).

De invloed van de temperatuur bij de marathon
In de literatuur zijn diverse studies gerapporteerd waarbij
men gekeken heeft naar het statistische verband tussen de
temperatuur en de gerealiseerde tijden op de marathon. De
beste studie is die van Helou et al. Zij hebben' de resultaten
geanalyseerd van meer dan 1,7 miljoen deelnemers aan de
marathons van Berlijn, Boston, Chicago, Londen, New Vork
en Parijs tussen 2001 en 2010. Tijdens deze marathons va-
rieerde de temperatuur tussen 1,7 en 25,Q°C. Zij vonden een
statistisch significante relatie tussen de gerealiseerde tijden
en de natteboltemperatuur. De natteboltemperatuur is in de
winter vrijwel gelijk aan de gewone luchttemperatuur. In de
zomer en met name bij lage luchtvochtigheden, is de natte-
boltemperatuur duidelijk lager dan de gewone temperatuur.
In ons boek Hardlopen met Power! gaan we hier nader op in.
De figuur geeft op basis van de studie van Helou et al. de in-
vloed van de natte bol temperatuur op de marathontijden bij
wereldtoppers en 'gewone' lopers, zoals onze Marathon Man.

Effect temperatuur op marathon
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Hoe groot isde invloed van de temperatuur?
Het is al februari. We gaan de winter binnenkort achter ons
laten en krijgen richting de zomer te maken met oplopende
temperaturen. Alle lange afstandslopers weten uit ervaring
dat de temperatuur van invloed is op je loopprestaties. Maar
wat is dat eigenlijk, de ideale temperatuur?

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 datwe last krijgen
van de kou en ons lichaam te veel afkoelt. Extra kleding
leidt tot extra gewicht en belemmert onze bewegings-
vrijheid.

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
uitdroging door het zweetverlies. De opwarming en
uitdroging is sterk afhankelijk van de afstand en wordt
nader behandeld in het volgende hoofdstuk.

3. De oplosbaarheid van zuurstof is omgekeerd evenredig
met de temperatuur, waardoor het zuurstoftransport-
vermogen van je hart-Iongsysteem bij lagere tempera-
turen in principe wat hoger is. In water is bij 25°C de
oplosbaarheid van zuurstof 8,3 mgil en bij O°C maar
liefst 14,6 mgil (oftewel 80% hoger). In de longblaasjes
is dit effect overigens veel kleiner omdat de lucht in de
longen wordt opgewarmd tot enkele graden beneden
de lichaamstemperatuur van 3rc.

Wat is de optimale temperatuur?
In de praktijk blijkt dat de optimale temperatuur (bij windstil
en droog weer) voor de wereldtoppers ergens in de buurt
van 5 - 1Q°C ligt. Je moet daarbij wel bedenken dat zij veel
meer warmte produceren dan recreanten, zodat voor ge-
wone lopers het optimum eerder bij 10 - 15°C zal liggen. Dit
is koel genoeg om geen problemen met opwarming te krij-
gen en warm genoeg om geen extra kleding nodigte hebben.
Tevens is dit laag genoeg om te profiteren van de hogere op-
losbaarheid van zuurstof. Let erwel op dat wind en regen tot
onderkoeling kunnen leiden, waardoor het beeld verstoord
wordt! Dit behandelen we in een volgend hoofdstuk.

Wat voor effect heeft een hoge temperatuur op ons
lichaam?
We moeten daarbij onderscheid maken tussen het effect
van verhoging van de temperatuur van ons lichaam (hyper-
thermie) en het effect van uitdroging (dehydratatie). Als we
hardlopen produceren we vrijwel altijd meer warmte dan
we verbruiken. Onze lichaamstemperatuur gaat daardoor
stijgen en we gaan zweten, om
de warmte af te voeren. Bij
een lage temperatuur kan er
al veel warmte afgevoerd wor-
den 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 lucht-
temperatuur zweten we veel
meer en dreigt het gevaar va
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De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

• De optimale temperatuur is ongeveer 5°C (bij wereld-
toppers 4°C, bij gewone lopers 7°C)

• Bij strenge kou (- 5°C) is de snelheid 3% lager (wereldtop-
pers 2%, gewone lopers 4%)

• Bij warmte (25°C) is de snelheid bij de toppers 6% lager
en bij gewone lopers 18%

• Bij vrouwen is de optimale temperatuur wat hoger (9°C)
en is het snelheidsverlies wat kleiner (13% bij 27°C).
Vrouwen hebben dus wat minder last van de warmte.

Wat is de optimale temperatuur bij andere afstanden?
Het spreekt voor zich dat de invloed van de temperatuur op
de marathon het grootst zal zijn. Op een kortere afstand zul
je immers nauwelijks last hebben van opwarming (en ook
veel minder last van afkoeling). Wel is bekend dat met name
sprinters het beste gedijen bij hogere temperaturen. Hun
spieren moeten voldoende opgewarmd zijn om gedurende
korte tijd een maximaal vermogen te kunnen leveren. Wat
de optimale temperatuur is bij verschillende afstanden is on-
derzocht in een andere studie. De resultaten zijn gegeven in
de onderstaande tabel en grafiek.

Optimale temperatuur

Afstand
(km)

Mannen
(0C)

Vrouwen
(OC)

0.1
0,2
0,4
0,8
1,5
5
10
21,1

42.195

22.1
22,6
20,8
19,0
22,2
18,3
16,8
14,3
9,7

23,0
22,3
17,7
18,4
19,4
17,2
19,0
13,4
11,0
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Hoe groot is de invloed van de temperatuur bij verschil-
lende afstanden?
We hebben geen goede literatuur kunnen vinden met con-
crete resultaten over de invloed van de temperatuur bij
andere afstanden dan de marathon. Toch zijn we er na enig
puzzelen in geslaagd om zelf een relatie af te leiden voor het
tijdverlies op verschillende afstanden voor onze Marathon
Man, zie de tabel en figuur.

We hebben dit gebaseerd op de studie van Helou et al. voor
de marathon en de volgende aanvullende overwegingen:

1. De invloed van de afstand zal meer dan evenredig zijn; bij
de halve marathon is het effect duidelijk minder dan de
helft van het effect bij de marathon.

2. De invloed zal minimaal zijn bij hele korte afstanden; we
hebben aangenomen dat bij 3000 meter het tijdverlies
beperkt is tot 1%.

Bij warm weer speelt ook de luchtvochtigheid een rol bij je
zweetverlies en daarmee het tijdverlies. Dit zit impliciet ver-
werkt in de natteboltemperatuur, die bij een hoge luchtvoch-
tigheid duidelijk hoger is.

Ron van Megen

Effect temperatuur op prestaties Marathon Man

Tnb Marathon Yz Marathon 15km 10 km 5km 3km
°C Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd

-6 03:37:55 01:27:38 01:09:33 00:45:02 00:21:26 00:12:25
-1 03:31:58 01:27:28 01:09:28 00:45:00 00:21:26 00:12:25
4 03:30:00 01.:27:25 01:09:26 00:45:00 00:21:26 00:12:24
9 03:32:00 01:27:28 01:09:28 00:45:00 00:21:26 00:12:25
14 03:38:13 01:27:39 01:09:33 00:45:02 00:21:27 00:12:25
19 03:49:27 01:27:57 01:09:42 00:45:05 00:21:28 00:12:25
24 04:07:14 01:33:13 01:12:12 00:45:58 00:21:35 00:12:26
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Het verband uit deze figuur is heel logisch. Op de korte af-
stand hebben je spieren profijt van warm weer en heb je geen
last van opwarming.
Op de lange afstand wordt het steeds belangrijker dat je de
warmte die je produceert kwijt kunt raken aan de lucht en is
dus een lagere temperatuur beter. Bij een te lage tempera-
tuur kun je weer last krijgen van onderkoeling. Dit speelt met
name bij wind en regen een grote rol.
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Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons nieuwe boek

Hardlopen met Power!
Het boek luidt een revolutie in op hardloop gebied. Het boek legt de achtergronden en
voordelen uit van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt verschijnen.
Net als wielrenners, kunnen hardlopers nu ook hun prestaties in de training en in de

wedstrijd optimaliseren met de extra informatie van hun wattage!
Van de schrijvers van Het Geheim van Hardlopen

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

http://www.hardlopenmetpower.nl

