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Hardloopvermogensmeters 10: De grenzen van het menselijk vermogen 

In eerdere artikelen op ProRun hebben we laten zien dat natuurkunde en fysiologie bepalen welke 

hardloopprestaties haalbaar zijn voor je. De logische vraag is vervolgens wat maximaal haalbaar is? In 

dit artikel laten we zien wat de huidige grenzen zijn aan het menselijk vermogen. Samen met de 

omstandigheden waaronder gelopen wordt, bepaalt dit welke prestaties maximaal haalbaar zijn. 

https://www.prorun.nl/training/onderzoek/hardloopvermogensmeters-7-de-natuurkunde-van-

hardlopen/ 

https://www.prorun.nl/runtech/vermogensmeters/hardloopvermogensmeters-9-de-fysiologie-van-

hardlopen/ 

De geleverde vermogens bij de wereldrecords 

We hebben ons hardloopmodel gebruikt om de vermogens te berekenen bij de snelheden waarmee 

op verschillende afstanden wereldrecords zijn gelopen. 

https://www.prorun.nl/runtech/32162/hardloopvermogensmeters-1-introductie/ Dit hebben we in 

een tabel gezet als vermogen P per kg lichaamsgewicht. De gegevens in de tabel bevestigen dat met 

het toenemen van de afstand en dus de tijd die is gelopen het vermogen afneemt. Dit klopt precies 

met wat we in het artikel over fysiologie hebben uitgelegd over de brandstof van de 4 

energiesystemen waar ons lichaam over beschikt. De samenstelling van de brandstofmix is 

afhankelijk van de duur van de inspanning. En afhankelijk van die samenstelling kan onze menselijke 

motor meer of minder vermogen leveren. 

Als we de formule van Riegel loslaten op die vermogens bij verschillende afstanden en tijden kunnen 

we voor elk van die wereldrecords de ADV berekenen. ADV staat voor Anaeroob Drempel Vermogen. 

Dit is het vermogen dat je een uur lang kunt volhouden. FTP (Functional Treshold Power) is de 

Engelstalige term die hiervoor ook veel in gebruik is. 

In de tabel valt dan op de meeste wereldrecords zijn gevestigd met een ADV van ongeveer 6,35 

watt/kg. De ADV’s bij 15 km, 25 km en 30 km zijn iets lager. Dat komt omdat deze wedstrijden 

minder vaak voorkomen en de wereldrecords daarop minder scherp staan. Verder valt op dat de ADV 

bij de wereldrecords op de 800 m en 1500 m hoger zijn. Dit komt omdat de anaerobe processen in de 

energiehuishouding door de samenstelling van de brandstofmix bij deze korte duur een grotere rol 

hebben. 
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De fysiologische grenzen aan het menselijk vermogen 

Vanuit de fysiologie hebben we biochemisch berekend wat de grenzen zijn van het menselijk 

vermogen voor verschillende inspanningsduren. Sprinters maken voornamelijk gebruik van ATP als 

brandstof. Een 400 m en een 800 m hardloper moet het vooral hebben van de anaerobe omzetting 

van glycogeen. Lange afstand lopers maken gebruik van de aerobe omzetting van glycogeen en 

vetzuren. De brandstofmix is in elk van deze situaties anders. Naar mate een wedstrijd langer duurt, 

worden de aerobe processen in je energiehuishouding belangrijker en de haalbare snelheid daalt. In 

de tabel en figuur is dit inzichtelijk gemaakt. 

 

Wereldrecords: Mannen ADV

Afstand Tijd Naam (Watt/kg)

800 m 1:40.91 David Rudisha 6.86

1.500 m 3:26.00 Hicham El Guerrouj 6.50

3.000 m 7:20.67 Daniel Komen 6.32

5.000 m 12:37.35 Kenenisa Bekele 6.33

10.000 m 26:17.53 Kenenisa Bekele 6.36

15 km 00:41:13 Leonard Komon 6.24

20 km 00:55:21 Zersenay Tadese 6.32

21,1 km 00:58:23 Zersenay Tadese 6.34

25 km 01:11:18 Dennis Kimetto 6.22

30 km 01:27:38 Emmanuel Mutai 6.14

42,2 km 02:02:57 Dennis Kimetto 6.30

100 km 06:13:33 Takahiro Sunada 5.18

Tijdsduur Specifiek vermogen

(minuten) (Watt/kg)

0 24.64

1 12.91

5 8.02

10 7.22

20 6.90

40 6.57

60 6.41

120 6.09

240 5.82

Grens menselijk prestatievermogen



 

De tabel laat ook zien dat biochemisch gezien de grens aan het vermogen dat je een uur vol kunt 

houden (de ADV of FTP) 6,41 watt/kg is. Dit is vrijwel gelijk aan de 6,35 watt/kg die we bij de 

wereldrecords eerder in dit artikel zagen. We zien ook bij andere duursporten, zoals wielrennen en 

schaatsen, dat dit het maximum is dat mannen kunnen. Voor vrouwen ligt de grens bij 5,70 watt/kg. 

We zien alleen hogere waarden bij sporters die EPO als doping hebben gebruikt.  

 
Op ons YouTube kanaal The Secret of Running kun je veel bekijken 

https://www.youtube.com/channel/UCZD6RjE9d17TsXpB-TDCCrg 
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