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pijtig dat ik mijn Garmin
niet meehad. Ik moest
volledig blind rijden", gaf
ex-Tourwinnaar Geraint
Thomas als belangrijkste
verklaring waarom hij op het jongste
WK tijdrijden net naast een medaille
greep. Al enkele jaren is de vermogens
meter de trouwe bondgenoot van
zowat het hele wielerpeloton. Met
enige vertraging is het toestel nu ook
aan een opvallende opmars bezig bij
het lopersgild. "Ik denk dat de belang
rijkste verklaring voor deze vertraging
te vinden is in het feit dat het in de
loopsport onmogelijk is om de recht
streekse krachtimpact op de grond te
meten", licht Energy Lab-coach Thijs
Dekiere toe. "Bij een wielrenner kan
dat wel door de hoeveelheid kracht
en torsie op de pedalen te registreren.
Met extra data zoals de cranklengte
en de rotatiesnelheid is het dan vrij
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eenvoudig om het geleverde vermo
gen te berekenen. Om het vermogen
bij lopers te bepalen, moeten we
werken via onrechtstreekse para
meters, waardoor de foutenmarge iets
groter is."
Vermol!ensmeter vs
hartslal!me er

Al jarenlang blijkt dat een hartslag
meter een degelijke en goede basis
vormt om op een gestructureerde
manier te trainen. De intrede van
de vermogensmeter zorgt voor een
nieuwe dimensie in de trainingsleer.
De hartslag als indicator voor de
geleverde prestatie is niet altijd
even bruikbaar. Een harde wind,

geaccidenteerd terrein, stress of zelfs
gewoon de consumptie van cafeïne
door de sporter kan een vertekend
beeld van de hartslag geven. Stel:
een loper staat aan de start van zijn
eerste marathon. De coach heeft hem
op het hart gedrukt dat de hartslag
in de beginfase niet hoger dan 140
mag gaan. Maar door de stress is de
ha11Slag al snel opgelopen tot dat
niveau. Wat doe je dan?
Met een vermogensmeter heb je dat
probleem niet, want die meet welke
inspanning je levert. De huidige toe
stellen zijn uiterst gevoelig. Wanneer
je bijvoorbeeld van een onverhard
pad komt en met dezelfde snelheid

DE VERMOGENSMETER LEVERT ALTIJD
REALTIME DATA, WAARDOOR JE JE TRAINING
VEEL PRECIEZER KAN UITVOEREN

de verharde weg opdraait,merk je dat
meteen aan de geleverde wattages.
Die zullen lager liggen,omdat het
energieverbruik op de verharde weg
nu eenmaal lager ligt.
Een tweede nadeel van de hartslag
als indicator is dat hij altijd een
beetje achterloopt op de inspanning.
Wanneer je bijvoorbeeld begint te
sprinten, zal de hartslag pas na enkele
seconden beginnen stijgen. Stop je
met sprinten,dan zal het nog een
tijdje duren vooraleer je hartslag
terugzakt. Dat is niet zo handig
wanneer je bijvoorbeeld korte inter
valletjes traint. Ook hier scoort de
.
vermogensmeter beter, want hij levert
altijd realtime data, waardoor je je
training veel preciezer kan uitvoeren.
Verfijnde loopstijl, betere
doserins!

De vermogensmeter heeft nog meer
troeven. Zo doet hij veel extra meting
en, waardoor je een complete analyse
van je looptochtjes kan maken.
Naast de afstand,het tempo en het
geleverde vermogen registreert hij
bijvoorbeeld ook je cadans, paslengte,
grondcontacttijd en verticale
beweging. Met deze informatie kan
je samen met je coach aan de slag
om je loopstijl te verbeteren. Door
specifiek te trainen op een hogere
cadans en op een korter grondcontact
kan je energiezuiniger lopen. En dat
kan van pas komen bij de langere
afstanden.
Niet alleen op training, maar zeker
ook tijdens een wedstrijd kan de
vermogensmeter je gouden diensten
bewijzen. De vermogensmeter is een
waardevol instrument om een inspan
ning perfect te doseren. Bij het lopen

Wat is vermofen?
Vermoflen is de hoeveelheid arbeid die je binnen een bepaalde tijd
levert. Dit wordt uit{'.ledrukt in watt. Een vermaflensmeter fleefl je een
beeld van de hoeveelheid enerflie die je levert om je lichaam teflen
een bepaalde snelheid te verploàt<;en. Het fleleve1de vermoflen is dus
afl1ankelijk van de snelheid en ie lichaamsflewicht
De berekeninfl van de exacte hoeveell1eid verbruikte enerflie is onder
meer belanfriik voor 1e voedtnÉspauoon Zo kan je tot op de calorie
bepalen hoeveel koolhydraten je moet innemen tijdens een bepaalde
inspanninÉ.
Om de juiste hoeveelheid verbruikte enerflie te berekenen, heb je
twee parameters noaifl. de tijd c.1ie 1e hebt flelopen en het flemiddelde
vermoflen. Via onderstaande formule kan je dan _eemakkelijk het
enert51everbruik berekenen:
Ener�ie (joule)= vermo�en (watt) x tijd (seconden)

tn de praktijk _eebruiken we meestal niet joule als meeteenheid van
ener_e1e, maar wel kilocalorie. De omzettinfl doe je oan de hand van deze
formule
1 kilojoule= 0,2389 kilocalorie of
1 kilocalorie= 4,1868 kilojoule
is niet het absolute vermogen de
referentiewaarde, wel het vermogen
per kilogram lichaamsgewicht.
Op een vlak parcours valt het meestal
nog mee om je race goed in te delen.
Dat wordt wel anders wanneer er veel
wind staat of wanneer er zandstrol<en
of nijdige hellingen op het parcours
liggen. Je hartslagmeter zal heel wat
fluctuaties laten zien. Door tegen
een constant wattage per kilogram
lichaamsgewicht te lopen,kom je
nooit voor verrassingen te staan en kan
je bijvoorbeeld veel gemakkelijker de
beruchte man met de hamer omzeilen.
Ondanks al deze troeven waarschuwt
Koen Demyttenaere,marketing mana
ger van Polar,toch voor een exclusief
gebruik van de vermogensmeter. "We
raden aan om een vermogensmeter

DE HARTSLAG ALS INDICATOR IS NIET
ALTIJD EVEN BRUIKBAAR. EEN HARDE WIND,
GEACCIDENTEERD TERREIN, STRESS OF ZELFS
GEWOON DE CONSUMPTIE VAN CAFEÏNE KAN
EEN VERTEKEND BEELD GEVEN

altijd in combinatie met een hartslag
meter te gebruiken. De vermogens
meter houdt immers geen rekening
met de toestand van je lichaam.Je
kan vermoeid, overtraind, nog niet
hersteld of ziek zijn. Wie puur op
vermogen traint, loopt het risico veel
te hard van stapel te lopen."
Vermos!enszones

Dankzij de realtime data van de
vermogensmeter opent er een
nieuwe wereld voor lopers die op
een wetenschappelijk onderbouwde
manier willen trainen. Maar hoe pak
je dat nu precies aan? Hoe bepaal je je
persoonlijke vermogenszones?
De basis van trainen met een
vermogensmeter is het begrip FIP
(Functional Treshold Power) of het
ADV (Aaerobe Drempel Vermogen). Dit
is het hoogste vermogen dat je gedu
rende een uur kan volhouden. Om
die drempelwaarde te bepalen, moet
je in theorie een uur vollen bak lopen,
weliswaar na een deftige opwarming.
Een dergelijke inspanning is nogal
belastend voor het lichaam. Zeker
als je weet dat die FIP afhankelijk
is van je conditie, waardoor het dus
aanbevolen is om elke zes weken een
nieuwe test te doen. ►
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OM DE JUISTE
HOEVEELHEID
VERBRUIKTE ENERGIE
TE BEREKENEN/ HEB
JE TWEE PARAMETERS
NODIG: DE TIJD DIE
JE HEBT GELOPEN
EN HET GEMIDDELDE
VERMOGEN
De Nederlanders Ron van Megen en
Hans van Dijk zijn ingenieurs met een
grote passie voor de wetenschappelijke
invalshoeken van het lopen. Ze
schreven hun bevindingen in het
boek 'Hardlopen met Power' neer.
Voor de bepaling van de FTP stellen
zij een verkort testprotocol voor
dat gemal<kelijker in een bestaand
trainingsschema is in te passen. Na een
degelijke opwarming ga je 10 minuten
voluit. Logischerwijze haal je in die
10 minuten een hoger vermogen dan
tijdens een test van één uur. De ingeni
eurs berekenden dat het meetresultaat
gedeeld door 1,13 een heel nauwkeurige
benadering van je FTP is. Nu je FTP of
ADV bekend is, kan je aan de slag gaan
om - parallel met de hartslagzones
de verschillende vermogenszones te
bepalen. Ron van Megen en Hans van
Dijk definiëren 7 verschillende zones
(zie onderstaande tabel).
Hoeveel je i.J.1 welke zpnes moet trainen,
is specialistenwerk. Dit laat je dus beter
over aan een ervaren coach. Hij of zij
moet daarbij rekening houden met
onder meer je specifieke doelstellingen
en je beschikbare trainingstijd.

DE VERMOGENSMETER
IS EEN WAARDEVOL
INSTRUMENT OM EEN
INSPANNING PERFECT TE
DOSEREN
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Zone

Percenta�e van ADV

Naam

0

Minder dan 70%

Actief herstel

Tussen 70 en 80%

Rusti,!e duurtrainin,!

2

Tussen 80 en 90%

Tempoduurtrainin,!

3

Tussen 90 en 100%

ADV-trainin,!

4

Tussen 100 en 110%

V02-max-trainin,!

5

Tussen 110 en 150%

Anaerobe capaciteitstrainin,!

6

Meer dan 150%

Neuromusculaire power

Volgens Thijs Deldere moet je wel een
beetje oppassen met de verkorte FTP
test, want die zou niet altijd geschikt
zijn om de vermogenszones te bepa
len. "De FTP-test van 10 minuten leert
je iets over je intensieve uithouding.
Iemand met bijvoorbeeld een slechte
basisuithouding, maar wel met goede
weerstandscapaciteiten zal een te
optimistisch resultaat neerzetten. Als
hij op basis van deze gegevens traint,
dan is het risico groot dat hij dat veel
te intensief zal doen. Iemand die daar-

entegen een goede basisuithouding,
maar beperkte weerstandscapaciteiten
bezit, zal in de test een lager vermogen
halen. Dat is een vertekend beeld.
Dankzij zijn goede basisconditie zal
die tweede persoon betere tijden
neerzetten op langere afstanden, zoals
een halve ofhele marathon. Om die
reden kan de FTP -test tekortschieten
om je vermogenszones te bepalen, al
is het wel een goede methode om op
training je tussentijdse evolutie te
monitoren."■

HOEVEEL JE IN
WELKE ZONES
MOET TRAINEN, IS
SPECIALISTENWERK.
DIT LAAT JE DUS
BETER OVER AAN EEN
ERVAREN COACH
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A SET FOR RUNNERS
Tools for recovery, training & typical runner's problems

nl.blackroll.com

VERMOGENSMETER • TRAINING

