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ABSTRACT 

Het begrip vermogen wordt belangrijk geacht bij wielrennen, maar is zeker 
ook prestatiebepalend bij sprinten en springen. Tot voor kort was het niet 
eenvoudig om het vermogen dat een atleet levert tijdens sprinten te 
meten. Men diende hiervoor gebruik te maken van een speciale loopband 
of een complexe opstelling met krachtmeetplaten en driedimensionale 
bewegingsregistratie. Recent is er een methode ontwikkeld die er voor 
zorgt dat je op basis van een eenvoudige video-analyse met een app (My 
Sprint app) op de iPhone of iPad het vermogen en verschillende prestatie-
gerelateerde parameters tijdens een sprint kan analyseren. 
Een  gelijkaardige app bestaat ook om het vermogen tijdens maximaal 
springen te bepalen (My Jump 2 app). Deze gegevens kunnen helpen in het 
volgen van atleten doorheen de tijd en om training te individualiseren. 
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VERMOGEN (?) 

Het begrip ‘vermogen’ wordt bij het brede 

publiek voornamelijk gerelateerd aan 

wielrennen. Zo was er na afloop van de 

klassieker Milaan-Sanremo dit jaar veel te doen 

over de cijfers van winnaar Michal Kwiatkowski 

die hij zelf vrijgaf via Strava1.  Deze cijfers 

toonden aan dat hij op de laatste beklimming –

de Poggio – een gemiddeld vermogen van 443 

Watt leverde gedurende meer dan 5 minuten 

en dat hij een piekvermogen behaalde van 1220 

Watt in de eindsprint die hij nipt won van Peter 

Sagan2.  

 

 
Michal Kwiatkowski wint Milaan-Sanremo in 2017 na een 

spannende sprint
2
. 

 

Het vermogen (P) geeft een beeld van de 

geleverde hoeveelheid energie per tijdseenheid 

en wordt berekend door de kracht te 

vermenigvuldigen met de snelheid van het 

lichaam waar de kracht op uitgeoefend wordt. 

Om een groot vermogen te leveren moet je dus 

een grote kracht kunnen leveren aan een hoge 

snelheid. Tijdens fietsen kan het vermogen 

relatief eenvoudig gemeten worden. 

Tegenwoordig maken zelfs gedreven recreanten 

al gebruik van vermogensmeters op de fiets. 

Deze toestellen meten eenvoudig gezegd de 

kracht die je uitoefent op de pedalen en hoe 

snel je de pedalen rond trapt. Als resultaat krijg 

je een bepaald vermogen, uitgedrukt in Watt. 

Dit is een maat voor de hoeveelheid energie die 

je produceert per tijdseenheid. Deze 

vermogenswaarden kunnen dan gebruikt 

worden op training om een bepaalde intensiteit 

op te leggen of tijdens een inspanningstest om 

het prestatieniveau van een atleet uit te 

drukken.  

 

VERMOGEN TIJDENS SPRINTEN 

De mogelijkheid om een groot vermogen te 

leveren is niet enkel interessant tijdens fietsen. 

Een groot vermogen kunnen leveren tijdens 

lopend sprinten of springen is ook 

prestatiebepalend in atletiek, rugby, voetbal, 

volleybal, basketbal en ga zo maar door. Het is 

het resultaat van de mogelijkheid om grote 

krachten te leveren, deze krachten te kunnen 

overbrengen in de bewegingsrichting en deze 

krachten te kunnen leveren aan hoge 

snelheden3. Het is echter complexer om het 

geleverde vermogen van een atleet tijdens een 

sprong of een sprint te bepalen. Tijdens lopen 

wordt er voornamelijk vermogen geleverd 

tijdens versnellen en sprinten. Bij het lopen aan 

een constante snelheid wordt er weinig 

vermogen geleverd. 

Om het totale vermogen dat een atleet levert 

tijdens lopen te berekenen, diende men tot 

voor kort gebruik te maken van een speciale 

loopband4 of een complexe opstelling met 

krachtmeetplaten en driedimensionale 

bewegingsregistratie. Aan de hand van de 

krachtmeetplaten kan men de kracht meten die 

de atleet bij elke pas uitoefent op de grond. Bij 

elke stap wordt er een totale kracht (FTot) 

uitgeoefend die bestaat uit een horizontale (FH) 

en een verticale (FV) component. De horizontale 

component is essentieel om snel vooruit te 

geraken, terwijl de verticale component 

belangrijk is om rechtop te blijven. De ‘Ratio of 

Force’ is de verhouding van de horizontale 

component (FH) ten opzichte van de totale 

kracht (FTot) en is een maat voor de efficiëntie 

waarmee de atleet zijn kracht kan omzetten in 

voorwaartse richting. Deze ‘Ratio of Force’ is 

een belangrijke prestatiebepalende factor voor 

een 100m sprint bij goed getrainde atleten4.  
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Krachtproductie tijdens het sprinten

5
. De totale kracht 

(FTot) bij elk voetcontact kan opgesplitst worden in een 

horizontale (FH) en een verticale (FV) component. 

 

Naast de kracht die uitgeoefend wordt, kan 

men op basis van een driedimensionale 

bewegingsregistratie ook de snelheid van de 

atleet bepalen. Hierbij gaat men opnieuw per 

pas de gemiddelde snelheid van het 

lichaamszwaartepunt analyseren. Wanneer 

men elite en sub-elite sprinters maximaal laat 

versnellen vanuit stilstand tot maximale 

snelheid, ziet men een omgekeerd lineair 

verband tussen de gemiddelde horizontale 

kracht en de snelheid voor elke pas6. Hoe lager 

de snelheid, hoe hoger de krachten die 

uitgeoefend worden. Dit is voornamelijk het 

geval in het begin van de sprint, wanneer er 

grote krachten nodig zijn om het lichaam 

maximaal te versnellen. Hoe hoger de snelheid, 

hoe lager de krachten die uitgeoefend worden 

per pas. Dit is het geval wanneer de atleten hun 

topsnelheid naderen.  

 

 

Kracht-snelheidsprofiel tijdens sprinten. Het verband 

tussen horizontale kracht en snelheid bij elite sprinters (= 

9.95 tot 10.29s op 100m) in het zwart en sub-elite sprinters 

(10.40 tot 10.50s op 100m) in het grijs tijdens een 40m 

maximale sprint. Op de figuur zijn ook de theoretische 

maxima F0 en V0 aangegeven. Figuur naar 
6
.  

 

Op basis van het verband tussen de kracht (F) 

en de snelheid (v), kunnen voor elke atleet het 

F-v profiel (kracht-snelheidsprofiel) en de 

parameters F0 en V0 bepaald worden. F0 en V0  

kunnen bepaald worden door middel van het 

snijpunt van het F-v profiel met respectievelijk 

de krachtsas (verticale as) en de snelheidsas 

(horizontale as). De F0 staat hierbij voor de 

theoretische maximale horizontale kracht die 

een atleet kan leveren en V0 staat voor de 

theoretische maximale snelheid die een atleet 

kan behalen. Een atleet met een hoge F kan 

veel kracht leveren, terwijl een atleet met een 

hoge V0 een hoge snelheid kan bereiken. De 

hellingsgraad van het F-v profiel bepaalt dan het 

“mechanisch profiel” van de atleet en zal bij 

iedere atleet anders zijn. Een atleet met een 

grotere F0 en een kleinere V0 zal dus een steilere 

curve hebben dan een atleet met een kleinere 

F0 en een grotere V0.  

Door bij elke pas de gemiddelde horizontale 

kracht te vermenigvuldigen met de gemiddelde 

voorwaartse snelheid is het mogelijk om voor 

elke pas ook het gemiddelde horizontale 

vermogen te berekenen. Hierbij maakt men 

enkel gebruik van de horizontale krachten die 

uitgeoefend worden en van de voorwaartse 

snelheid, het is immers de bedoeling om zo snel 

mogelijk vooruit te gaan. Tijdens het versnellen 

zullen de horizontale krachten, en dus het 

vermogen, groot zijn. Tijdens constant lopen 

zijn de horizontale krachten, en dus ook het 

vermogen eerder beperkt en is een 

vermogensmeting minder nuttig.  

Op dezelfde manier als voor de kracht kan ook 

de snelheid ten opzichte van het horizontale 

geleverde vermogen uitgedrukt worden en dan 

verkrijgt men een parabolisch verband. Het 

maximale vermogen (PMax) wordt dus geleverd 

bij een evenwicht tussen kracht en snelheid en 

niet tijdens de grootste versnelling (in het begin 

van de maximale versnelling) of niet wanneer 

de atleet zijn maximale snelheid bereikt. 

FTot

FH

FV
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Absolute toppers kunnen hierbij vermogens 

leveren van meer dan 2500 Watt6. Bij een 

maximale sprint wordt dit maximale vermogen 

bereikt na ongeveer 2 seconden.  

 

 
Vermogen-snelheidsprofiel tijdens sprinten. Het verband 

tussen het gemiddelde horizontale vermogen en snelheid 

bij elite sprinters (= 9.95 tot 10.29s op 100m) in het zwart 

en sub-elite sprinters (10.40 tot 10.50s op 100m) in het 

grijs tijdens een 40m maximale sprint. Op de figuur is ook 

het maximale vermogen PMax aangeduid.  Figuur naar 
6
. 

 

BELANG VAN VERMOGEN 

Onderzoek heeft aangetoond dat het maximale 

vermogen en de ‘ratio of force’ – die iets zegt 

over de mate waarin je je krachtpotentieel kan 

overbrengen in horizontale richting – 

belangrijke prestatiebepalende parameters zijn 

voor een sprintprestatie6. De verhouding tussen 

F0 en V0 geeft ook een beeld van de 

mechanische eigenschappen van de atleet en 

geeft ook een indicatie van de sterke en zwakke 

punten in functie van trainingsadvies. Het kan 

dus interessant zijn om deze parameters bij 

atleten te bestuderen en training te richten op 

het verbeteren van specifiek kracht (via 

dynamische krachttraining gericht op het 

verhogen van maximale kracht door hypertrofie 

of neuromusculaire adaptaties) of snelheid (bv. 

bij sprint door bergaf te lopen, te werken met 

towing technieken of achter een windscherm te 

sprinten ter bevordering van de inter- en 

intramusculaire coördinatie in functie van 

maximale snelheid), afhankelijk van het profiel 

van de atleet.  

 

Onderzoek bij elite en sub-elite atleten heeft 

aangetoond dat het vooral de ‘ratio of force’ is 

die de verschillen in prestatie bepaalt tussen 

goed getrainde atleten6. Goed getrainde atleten 

kunnen allemaal een groot vermogen leveren, 

maar sommige atleten kunnen dit vermogen 

nog beter omzetten in de bewegingsrichting en 

zijn daardoor nog een tikkeltje sneller dan 

anderen.  

Op een maximale sprint over 40 m, 

vertrekkende vanuit stilstand, behalen elite 

sprinters (= 9.95 tot 10.29s op 100m) 

gemiddelde waarden6 van 11.90 m/s voor V0, 

855N voor F0 en 2550 Watt voor PMax. De ‘ratio 

of force’ voor een theoretische snelheid van 0 

m/s ligt rond de 71,6%. 

 

VERMOGEN BIJ SPRINGEN 

Net zoals bij lopen kan het vermogen ook 

bepaald worden voor verticale sprongen zoals 

een squatsprong of een counter movement 

sprong. Hierbij gaat het dan niet om het 

horizontale vermogen, maar om het verticale 

vermogen. Het is immers de bedoeling om zo 

hoog mogelijk te springen. Ook hier kan men, 

gelijkaardig aan de sprint, een kracht-

snelheidsprofiel en een vermogen-

snelheidsprofiel opstellen. Om meerdere 

punten te hebben moet men dan sprongen 

doen met extra gewichten (bijvoorbeeld 0, 5 en 

10 kg) en kan men voor elke sprong terug de 

kracht en de snelheid of het vermogen en de 

snelheid uitzetten. De snelheid is in dit geval de 

verticale snelheid waarmee de atleet de grond 

verlaat en de kracht is de verticale kracht die 

geleverd wordt tijdens de afstoot. Hiervoor zijn 

opnieuw complexe meettoestellen nodig. Het 

kracht-snelheidsprofiel en het vermogen-

snelheidsprofiel vertoont bij maximale 

sprongen een erg gelijkaardig verloop als bij 

sprinten7. Men kan dus opnieuw een  F0, V0 en 

PMax bepalen.  

 



 

Vermogen bepalen met een smartphone of tablet l UGent – April 2017  | 5  

 
Voorbeeld van een squat jump met toegevoegd gewicht. 

Het is niet aangeraden om dit met alle atleten te doen. 

Enkel zeer ervaren atleten kunnen een dergelijke oefening 

veilig uitvoeren.  

 

Opvallend is dat men bij deze verticale 

sprongen heeft aangetoond dat er een optimale 

verhouding bestaat tussen kracht en snelheid 

die zich uit in de hellingsgraad van de kracht-

snelheidscurve7. Naargelang de verhouding 

tussen kracht en snelheid kan je dus met 

eenzelfde hoeveelheid vermogen hoger 

springen als de verhouding optimaal is. Je kan 

dus te weinig kracht hebben of te weinig 

snelheid om een maximale prestatie te 

bereiken.  

De combinatie van vermogensmeting tijdens 

springen en tijdens sprinten geeft een heel 

compleet beeld van de mogelijkheden van de 

atleet. Op basis van een spronganalyse kan je 

bepalen of je atleet een tekort aan absolute 

kracht of snelheid heeft (of dat de verhouding 

goed zit) en of hij een groot vermogen kan 

leveren. Op basis van de sprintanalyse kan je 

dan bepalen of dit ook zo is tijdens het sprinten 

en de ‘ratio of force’ kan je ook iets vertellen 

over de mogelijkheid van de atleet om zijn 

kracht om te zetten in horizontale richting.  

 

MY SPRINT APP & MY JUMP APP 2 

Hoewel vermogensmetingen nuttige 

trainingsrichtlijnen kunnen opleveren, was het 

tot voor kort zeer complex om dit vermogen te 

bepalen. Recent is er echter een methode 

ontwikkeld die er voor zorgt dat je op basis van 

een eenvoudige video-analyse met een app op 

de iPhone of iPad het vermogen en 

verschillende prestatiegerelateerde parameters 

tijdens een sprint kan analyseren8. Deze 

methode blijkt ook behoorlijk betrouwbaar in 

vergelijking met de complexere methodieken7,9.  

Om het vermogen te bepalen tijdens het 

sprinten heb je de My Sprint app8 nodig. Tijdens 

de test zelf heb je een meetlint en een aantal 

paaltjes nodig. Je plaatst de paaltjes op vaste 

afstanden over een 30m sprintafstand en filmt 

een atleet die een maximale sprint uitvoert. 

Nadien moet je de tijdstippen in het filmpje 

markeren wanneer de atleet één van de 

paaltjes passeert. Deze worden dan gebruikt om 

tussentijden te bepalen (op 5, 10, 15, 20, 25 en 

30m). Je kan ook een instructiefilmpje vinden 

op Youtube10 en er staat ook meer info in de 

app zelf.  

 

 
Voorbeeld van het analyseren van een sprint in de My 

Sprint app. Hierbij moet je de punten aanduiden waarop 

een atleet de paaltjes passeert10  

 

De belangrijkste parameters die uit de app 

komen zijn het maximale geleverde vermogen 

in horizontale richting (PMax), de theoretische 

maximale kracht en snelheid (F0 en V0) en de 

‘Ratio of Force’ voor een theoretische snelheid 

0. Deze parameters geven inzicht in de 

mechanische eigenschappen van de atleet.  De 

Ratio of Force zegt specifiek iets over de mate 

waarin het krachtpotentieel wordt overgezet in 

horizontale richting en is dus een variabele die 

vermogensontwikkeling en looptechniek 

combineert. 

Er bestaat ook een gelijkaardige app om het 

vermogen tijdens springen te bepalen, de My 

Jump 2 app11. Hiervoor moet je een aantal 

lichaamsmetingen invoeren en een aantal 

maximale sprongen doen met extra gewicht op 

de schouders. Dit is dus enkel aan te raden voor 

goed getrainde en ervaren atleten. Deze 

analyse geeft het maximale vermogen in 
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verticale richting (PMax), de theoretische 

maximale kracht en snelheid (F0 en V0) en de 

mate waarin de verhouding tussen F0 en V0 

afwijkt van de optimale verhouding.  

 

RELEVANTIE EN TOEPASSINGEN 

De eenvoudige vermogensberekeningen en de 

daaruit volgende parameters beginnen stilaan 

hun intrede te vinden bij trainers van 

topatleten, zowel in de atletiek als in rugby en 

voetbal3. Ook in teamsporten waarbij snelheid 

cruciaal is, zoals voetbal en rugby, zijn deze 

analyses erg belangrijk om training beter te 

kunnen individualiseren. Recent verscheen een 

zeer interessant artikel waarin beschreven 

wordt op welke manier je deze gegevens moet 

interpreteren om ze te gebruiken in de 

trainingspraktijk3. Het is echter belangrijk om de 

hierboven beschreven achtergrond voldoende 

te begrijpen om er echt mee aan de slag te 

kunnen.  

Onderzoek heeft aangetoond dat de verticale 

sprongprestatie bepaald wordt door het 

maximale vermogen dat een atleet kan leveren 

(PMax) en de mate waarin je persoonlijke F-v 

profiel afwijkt van het optimum7. Twee atleten 

met eenzelfde vermogen kunnen dus een 

verschillende spronghoogte hebben wanneer 

de verhouding tussen kracht en snelheid 

verschilt tussen de atleten en dit is ook effectief 

zo in de praktijk.   

Trainingsstudies hebben aangetoond dat de 

maximale spronghoogte sterk kan verbeteren 

door atleten geïndividualiseerd te laten trainen 

op basis van de resultaten van de 

vermogensmetingen. Deze geeft als resultaat in 

welke mate de waarden voor F0 en V0 afwijken 

van de optimale verhouding. Naargelang het 

profiel moet een atleet dan specifiek trainen op 

kracht (wanneer er een tekort aan kracht is in 

verhouding tot de snelheid), op snelheid 

(wanneer er een tekort aan snelheid is in 

verhouding tot de kracht) of op beiden 

(wanneer de verhouding tussen beiden goed is). 

Er is aangetoond dat een dergelijke 

geïndividualiseerde trainingsaanpak een beter 

effect heeft op de prestatie dan een standaard 

trainingsschema voor alle atleten12.  

 

 
Voorbeeld van een F-v profiel dat met de sprong app 

bepaald kan worden. Op de figuur staan voor twee atleten 

(A en B) het individuele F-v profiel en het optimale F-v 

profiel. Ondanks een hoger vermogen springt atleet A lager 

dan atleet B doordat zijn F-v profiel sterk afwijkt van het 

optimale profiel. Atleet B zijn F-v profiel is bijna identiek 

aan het optimum. Atleet A moet dus specifiek werken op 

een gebrek aan kracht om een betere sprongprestatie te 

kunnen bereiken, atleet B moet werken aan zowel kracht 

als snelheid om het vermogen te vergroten zonder het 

evenwicht tussen F en v te verstoren. Figuur naar 
3
 

 

Aangezien de verticale sprongprestatie bepaald 

wordt door het maximale vermogen (PMax)  en 

de mate waarin je persoonlijke F-v profiel 

afwijkt van de optimale verhouding tussen 

kracht en snelheid, zijn beiden belangrijk in een 

trainingscontext. Door middel van de 

voorgestelde app kunnen deze parameters 

relatief eenvoudig opgevolgd worden voor 

iedere atleet. Zo zal een atleet die reeds een 

optimaal F-v profiel heeft, moeten trainen op 

het behouden van deze optimale verhouding 

door zowel kracht als snelheid te trainen. Een 

atleet met een tekort aan kracht of een tekort 

aan snelheid om een optimaal profiel te hebben 

moet dan eerst werken aan het verbeteren van 

kracht of snelheid (naargelang het tekort) en 

pas nadien aansluiten bij de trainingen van de 

atleet met een optimaal profiel.  

Hoewel de mogelijkheid om een groot verticaal 

vermogen te leveren al heel wat zegt over een 

atleet, is de link naar de loopbeweging zelf ook 

zeer belangrijk. Het verticale vermogen zegt iets 

over de capaciteiten van de atleet, maar de 

specifieke vermogensberekening tijdens 

sprinten zegt iets over de mogelijkheid om dit 

vermogen om te zetten in horizontale snelheid. 

Hiervoor wordt dan een specifieke 

vermogensmeting tijdens sprinten gedaan met 

de My Sprint app8. Naast het maximale 

vermogen dat kan geleverd worden tijdens een 
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sprint is ook de mate waarin de kracht in 

horizontale richting kan overgebracht worden 

(de ‘Ratio of Force’) een belangrijke 

prestatiebepalende component6. Bij zeer korte 

sprints (10-20m), wat belangrijk kan zijn in 

voetbal of rugby, is ook de F0 erg belangrijk voor 

een goede prestatie. 

Een goede methode om deze analyses te 

gebruiken is om voor iedere atleet de sterktes 

en zwaktes te bepalen op basis van een sprong- 

en loopanalyse met de apps. Op basis van de 

sprongtesten kan het maximale vermogen en 

de componenten F0 en V0 regelmatig 

gemonitord worden. Het opvolgen van deze 

parameters doorheen de tijd is een goede stap 

om vertrouwd te raken met de variabelen en 

het effect van training op deze variabelen te 

analyseren. Door de link te leggen met de 

componenten uit de sprinttest kan geëvalueerd 

worden of er bijvoorbeeld een tekort is in 

absolute kracht, of dat het eerder is dat de 

kracht niet voldoende kan overgezet worden. 

Dit is dan vooral interessant om training te gaan 

individualiseren, wat vooral in teamsporten 

vaak te weinig gebeurt.  

Om de F0 te verhogen moet de nadruk gelegd 

worden op krachttraining, om de V0 te 

verhogen moet vooral snelheidstraining gedaan 

worden. Om de overzetting van de kracht in de 

horizontale richting (en dus de ratio of force) te 

verbeteren kan bijvoorbeeld met een slee met 

gewicht op gewerkt worden13. 

 

CONCLUSIE 

Door middel van een vrij eenvoudige analyse 

kan je het vermogen bepalen tijdens maximale 

sprongen en tijdens sprinten. De waarden die 

daarbij berekend worden zijn erg interessant 

om atleten te zien evolueren, training te 

individualiseren en het effect van training op 

deze parameters te kunnen bestuderen. 

Aangezien deze methode vrij nieuw is komt het 

er voor trainers op aan om hier mee te 

experimenteren en te zoeken hoe deze 

waarden een aanvulling kunnen zijn. 

Naargelang deze methoden meer ingang krijgen 

in de sport, zullen er meer en meer richtlijnen 

en inzichten ontstaan (ook in de literatuur) die 

kunnen helpen om training van atleten nog te 

verbeteren en hoe deze parameters daar 

specifiek aan kunnen bijdragen.    
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